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MỞ ĐẦU 

 

1- Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam nằm trong vùng lục địa Đông Nam Á, có khí hậu nhiệt đới gió mùa; 

là nơi giao điểm của các luồng thực vật di cư từ các khu hệ thực vật lân cận, nên nguồn 

tài nguyên rừng rất phong phú và đa dạng, trong đó tài nguyên lâm sản ngoài gỗ có ý 

nghĩa quan trọng cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái. Thực tế cho thấy 

hoạt động khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên LSNG không những mang lại thu 

nhập, tạo sinh kế, góp phần cải thiện đời sống, mà còn góp phần lưu giữ nét văn hóa 

truyền thống, tâm linh có từ lâu đời của cộng đồng người dân địa phương.  

Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây do áp lực gia tăng dân số nội tại và 

cơ học, kéo theo là nhu cầu về đất canh tác, nạn cháy rừng cũng như tình trạng khai 

thác bừa bãi, kiệt quệ nguồn tài nguyên rừng,…dẫn đến diện tích cũng như chất lượng 

rừng giảm sút đến mức báo động, nhiều loài cây thuốc quý đã và đang đối mặt với 

nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, trong đó có loài Thiên môn chùm (Asparagus 

racemosus Willd.). 

Qua nghiên cứu tổng quan cho thấy Thiên môn chùm là một trong những loài 

thảo mộc đang được thế giới quan tâm bởi những giá trị vượt trội của chúng đã được 

báo cáo trong Dược điển Ấn Độ, Vương quốc Anh và trong các hệ thống y học cổ 

truyền như Ayurveda, Unani và Siddhecta (Nishritha Bopana và Sanjay Saxena, 

2007[82]).  

Hiện nay, Việt Nam phải nhập khẩu trực tiếp sản phẩm Thiên môn chùm từ Ấn 

Độ về để chế biến dược phẩm (Nguyễn Duy Thuần, 2015,[37]), trong khi loài thảo 

dược quý này có phân bố tự nhiên tại nước ta, nhưng chưa được nghiên cứu để sử 

dụng vì lý do chưa có nghiên cứu sâu về phân loại để nhận diện chính xác loài Thiên 

môn chùm. Trong thực tế, một số loài thuộc chi Măng tây (Asparagus) có đặc điểm 

hình thái rất dễ nhầm lẫn với nhau, điển hình là đặc điểm về cành dạng lá (diệp chi), 

cho nên nhiều thầy thuốc ngộ nhận loài Thiên môn chùm là Thiên môn đông 

(Asparagus cochinchinensis). 

Tại tỉnh Gia Lai, Thiên môn chùm mọc tự nhiên dưới tán rừng nghèo, nơi đất 

trống, trảng cỏ nên có thể xem là một loại lâm sản ngoài gỗ thuộc nhóm dược liệu 

(Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, 2007, [3]). Thiên môn chùm đã được khai thác, sử 

dụng trong các bài thuốc của người Bahnar, Jrai để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 

cho cộng đồng. Nhưng hiện nay, các bài thuốc dân gian này đang có nguy cơ bị thất 

truyền bởi nhiều nguyên nhân. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tri thức bản địa của 

người Bahnar, Jrai về khai thác và sử dụng loài Thiên môn chùm làm thuốc chữa bệnh 



2 

 

là cần thiết, là cơ sở khoa học và thực tiễn để góp phần bảo tồn và phát huy ứng dụng 

trong chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Bên cạnh đó, qua nghiên cứu tổng quan thấy rằng, những nghiên cứu về loài 

Thiên môn chùm chủ yếu ở nước ngoài, trong đó Ấn Độ và Nepal có nhiều công trình 

nhất và tập trung nghiên cứu sâu về giá trị dược liệu, các công trình nghiên cứu về 

nhân giống và gây trồng loài cây này còn ít. Riêng ở Việt Nam, cho đến nay chỉ có 

công trình Cây cỏ Việt Nam tập III của Phạm Hoàng Hộ (1999) đề cập tới loài Thiên 

môn chùm, tiếp theo là nhóm tác giả Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Trí Bảo và 

Nguyễn Văn Vũ (2017), nghiên cứu đặc điểm sinh học và hiện trạng phân bố của 

Thiên môn chùm tại xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Nhưng chưa tìm thấy 

bất kỳ nguồn tài liệu nào liên quan đến nhân giống, gieo ươm và gây trồng, khai thác 

và sử dụng loài Thiên môn chùm ở Việt Nam. 

Như vậy, vấn đề đặt ra là: “Chúng ta cần phải làm gì để bảo tồn và phát triển 

loài Thiên môn chùm nhằm tránh nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng trước khi chưa muộn ?” 

Xuất phát từ những lý do và tính cấp thiết ở trên, chúng tôi đã thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn, phát triển loài Thiên môn chùm 

(Asparagus racemosus Willd.) tại tỉnh Gia Lai”. 

2- Mục tiêu của đề tài 

- Mục tiêu tổng quát 

Đánh giá hiện trạng tài nguyên loài Thiên môn chùm nhằm xây dựng cơ sở 

khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp khả thi trong việc bảo tồn và phát triển 

loài cây này tại tỉnh Gia Lai. 

- Mục tiêu cụ thể 

Để đạt được mục tiêu tổng quát của đề tài, các mục tiêu cụ thể được đặt ra gồm: 

(1). Xác định được danh pháp khoa học và đặc điểm sinh vật học làm cơ sở 

phân loại và nhận biết loài Thiên môn chùm; 

(2). Đánh giá được đặc điểm phân bố và sinh thái của loài Thiên môn chùm tại 

tỉnh Gia Lai; 

(3). Xác định được cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp khả 

thi phục vụ bảo tồn và phát triển loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai. 

3- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

(1). Ý nghĩa khoa học 

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học trong việc mô tả và định 

danh rõ loài Thiên môn chùm tại Gia Lai, góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu về phân bố, 
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sinh thái và đa dạng loài trong chi Măng tây (Asparagus L. 1753) tại Việt Nam, đồng 

thời bổ sung thêm một loài cây thuốc mới có giá trị vào tập đoàn cây thuốc Việt Nam. 

Việc điều tra, mô tả chi tiết đặc điểm sinh thái và phân bố của loài Thiên môn 

chùm sẽ cung cấp luận cứ khoa học phục vụ nhu cầu bảo tồn, nhằm tránh nguy cơ bị 

đe dọa tuyệt chủng bởi nạn khai khác quá mức và sinh cảnh sống bị tác động tiêu cực. 

Bên cạnh đó nghiên cứu thực nghiệm là cơ sở khoa học xác lập tài liệu về kỹ 

thuật gieo ươm và gây trồng loài Thiên môn chùm phục vụ công tác bảo tồn, phát triển 

trong tương lai. 

(2). Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu về phân loại là công cụ hữu ích trong việc nhận biết loài 

Thiên môn chùm ở ngoài thực địa, tránh sự nhầm lẫn với các loài khác trong cùng chi 

Măng tây. 

Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp, đúc kết thành tài liệu kỹ thuật gieo ươm và gây 

trồng loài Thiên môn chùm có thể áp dụng vào sản xuất, khả thi trong việc gây trồng 

loài cây này với quy mô lớn, tạo nên sản phẩm hàng hóa có giá trị thương mại mang 

lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện sinh kế, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.  

Thiên môn chùm là một trong những loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị, có thể tận 

dụng không gian dinh dưỡng dưới tán rừng nghèo kiệt để gây trồng. Qua đó, người 

dân nhận khoán rừng (hoặc được giao đất giao rừng) sẽ có thêm việc làm tăng nguồn 

thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời tạo nên sự gắn kết của người dân với diện tích 

rừng được giao. Đây là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy việc quản lý và 

sử dụng bền vững nguồn tài nguyên rừng và đất rừng tại địa phương. 

4- Những điểm mới của đề tài  

Đề tài luận án bao gồm những điểm mới sau đây: 

(1). Định danh được tên loài Thiên môn chùm với danh pháp khoa học là 

Asparagus racemosus Willd, đồng thời bổ sung những thông tin mới về các đặc trưng 

sinh học, sinh thái học và hiện trạng phân bố của loài trong tự nhiên làm cơ sở cho 

việc qui hoạch, xây dựng bản đồ tiềm năng để phát triển loài cây này tại Gia Lai. 

(2). Xác định được một số cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ cho việc đề 

xuất các biện pháp kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng nhằm phát triển loài Thiên môn 

chùm theo hướng bền vững, tạo sinh kế và bảo tồn tri thức bản địa tại địa phương. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

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

1.1.1. Phân loại thực vật 

Phân loại học (Taxonomica) bắt nguồn từ chữ Hy Lạp taxis (cách sắp xếp) và 

nomos (qui luật) do De Candolle (1813) đề nghị - là lý thuyết chung về phép phân loại, 

bao gồm cả nguyên tắc, phương pháp và qui tắc của phép phân loại, hệ thống phận loại 

(trích dẫn bởi Nguyễn Nghĩa Thìn, 2006 [36], Hà Minh Tâm, 2013 [34]). 

Phân loại học trước hết là học thuyết về bậc phân loại, nhiệm vụ quan trọng 

nhất của phân loại học là tạo ra một hệ thống thang chia bậc để phân chia các cá thể 

(trên cơ sở hệ thống thang chia bậc này phân biệt và nhận biết được các cá thể - tức 

định loại được mẫu vật). Đây không chỉ là công việc cụ thể (định danh) mà còn là lý 

thuyết về phân loại (bao gồm nguyên tắc, phương pháp và quy tắc phân loại). 

Hệ thống học (Systematica) là một môn khoa học tổng hợp, nó là khoa học về 

sự đa dạng của sinh vật. Simpson (1961) định nghĩa “Hệ thống học là sự nghiên cứu 

một cách khoa học các sinh vật khác nhau, nghiên cứu sự đa dạng của chúng cũng như 

tất cả và từng mối quan hệ qua lại giữa chúng với nhau” (trích dẫn bởi Nguyễn Nghĩa 

Thìn, 2006 [36]).  

Hệ thống học sử dụng tất cả các thông tin của nhiều ngành khoa học khác như: 

Hình thái học, sinh thái học, sinh lý học, di truyền học, địa lý sinh vật,…để xây dựng 

hệ thống phân loại. Nhiệm vụ là lập ra một hệ thống thang chia bậc cho tất cả các sinh 

vật theo chiều hướng tiến hóa từ nguyên thủy đến tiến bộ và xếp chúng vào hệ thống 

đó. Kết quả là đưa ra được sơ đồ mối quan hệ và liên kết các taxon. 

Hệ thống học bao trùm cả phép phân loại và phân loại học, vì hệ thống học 

không những định loại được mẫu vật, đề ra được các tiêu chuẩn định loại và xây dựng 

hệ thống thang chia bậc (phân loại học), mà còn phải chứng minh được các mối quan 

hệ giữa các taxon trong hệ thống. Chính vì mục đích xây dựng hệ thống phải phản ánh 

nhiều hướng tiến hóa của sinh vật, cho nên đôi khi việc nhận biết chúng rất khó khăn 

(vì các đặc điểm để phân biệt có khi rất khó nhìn thấy, ví dụ: DNA, đặc điểm hạt phấn, 

các hoạt chất sinh học, …). 

Định loại (identification): Còn gọi là giám định hay phép phân loại, là quá trình 

phân tích và loại trừ một mẫu vật để xác định mẫu vật đó thuộc đơn vị phân loại nào. 

Quá trình này chỉ thực hiện được khi có các tiêu chuẩn đã định trước (các tiêu chuẩn 

này là kết quả của phân loại học và hệ thống học). 

Ðối tượng của Phân loại học Thực vật là giới thực vật vô cùng đa dạng, bao 

gồm các cá thể và các quần thể khác nhau. 
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Nhiệm vụ: Sắp xếp các loài thực vật vào các đơn vị phân loại phù hợp và có mối 

quan hệ họ hàng với nhau một cách tự nhiên; đồng thời phản ánh được quá trình tiến hóa 

của giới thực vật (Hà Minh Tâm, 2013 [34]). 

1.1.2. Phân bố thực vật 

Nghiên cứu về đặc điểm phân bố của một loài sinh vật nào đó là cơ sở khoa học 

quan trọng phục vụ công tác bảo tồn và phát triển chúng trong hiện tại và tương lai. 

Theo Lê Vũ Khôi (2001) [21], trong địa lý sinh vật, hệ thống phân loại dùng 

cho việc phân chia Trái Đất theo sự phân bố địa lý của các sinh vật gồm các cấp từ lớn 

đến nhỏ như sau: Miền, tỉnh, khu, huyện. Dưới các đơn vị này còn có thể phân nhỏ 

hơn là đơn vị “phân” hay "phụ”, như phân miền, phân tỉnh,...Các thuật ngữ chỉ khu 

vực phân bố "địa lý của thực vật, động vật” như thế không tương ứng với tên gọi khu 

vực hành chính của các quốc gia. 

Ranh giới giữa các miền phân bố, phân miền, tỉnh, khu,… rất phức tạp, không 

phải là những đường nét rõ rệt mà là những dải rộng, hẹp khác nhau. Ranh giới vùng 

phân bố được xác định rõ ràng nhất trong trường hợp chạy dọc theo dãy núi, các 

đường bờ biển, … nghĩa là những chướng ngại lớn cố định trong khoảng thời gian địa 

chất dài. Ví dụ dãy núi Hymalaya, dãy Hoàng Liên Sơn ở miền Bắc Việt Nam phân 

Bắc Bộ ra khu Tây Bắc và khu Đông Bắc. Ranh giới kém rõ ràng nhất là khi nó chạy 

qua đồng bằng hay băng qua biển. Trong trường hợp đó có thể xác định dải chuyển 

tiếp hay vùng đệm giữa hai vùng phân bố. 

Như vậy, việc nghiên cứu đặc điểm phân bố của một loài, hay nhóm loài thực 

vật cần xem xét một cách tương đối về ranh giới phân bố của chúng, và đây là cơ sở lý 

luận khoa học trong việc lập bản đồ phân bố của đối tượng nghiên cứu. 

1.1.3. Sinh thái học  

Sinh thái học được hình thành vào cuối của những năm 1900. Thuật ngữ “Sinh 

thái học" đã được để xuất vào năm 1858 do H. Thoreaul và được nhà sinh thái người 

Đức tên là E. Hackel định nghĩa vào năm 1869. Có thể nói đây là môn khoa học mới, 

nhưng nó đang tồn tại và phát triển rất nhanh trong giai đoạn hiện nay. Sinh thái học là 

khoa học về nơi ở (vì theo nghĩa chữ Hy Lạp oikos - là nhà và logos - là khoa học) 

(trích dẫn bởi Nguyễn Đình Sinh, 2009 [33] và Hoàng Kim Ngũ, 2005 [28]. 

Theo đa số các nhà nghiên cứu: "Sinh thái học là môn khoa học nghiên cứu về 

điều kiện tồn tại các sinh vật, mối quan hệ giữa các sinh vật và hoàn cảnh sống của 

chúng”. Khái niệm sinh thái học rất rộng, vì vậy tuỳ theo sự nhấn mạnh hoặc chú trọng 

mặt này hay mặt khác mà nhiệm vụ của nó sẽ được thay đổi và tự nó sẽ diễn đạt. Để dễ 

hiểu có thể xác định như sau: “Sinh thái học - đó là sinh vật học của hoàn cảnh xung 

quanh hay sinh vật học của môi trường sống”. Nhà sinh thái học người Nga A. C 
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Đanhilepxki đã xác định: "Sinh thái học là khoa học về cấu trúc và các chức năng 

của các hệ sinh thái và về cơ chế để đảm bảo tính ổn định của chúng". Vào những 

thập kỷ cuối của thế kỷ XX đã có rất nhiều khái niệm về sinh thái học, một trong 

những khái niệm đã được xác định đầy đủ nhất là khái niệm của Yebctera: “Đối 

tượng của sinh thái học - Đó là một tổ hợp hoặc cấu trúc của các mối liên hệ giữa các 

sinh vật và hoàn cảnh” (trích dẫn bởi Nguyễn Đình Sinh, 2009  [33]). 

Hackel đã định nghĩa như sau: “Thuật ngữ Sinh thái học nên hiểu là một tổng 

hợp các kiến thức có liên quan tới kinh tế môi trường. Tức là nghiên cứu các mối quan 

hệ giữa sinh vật và hoàn cảnh sống của chúng, kể cả hữu sinh, vô sinh và trước hết đó 

là các mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh của các động vật và thực vật, sự tác động lẫn 

nhau trực tiếp hay gián tiếp”. Vì thế Sinh thái học là khoa học nghiên cứu tất cả các 

mối quan hệ phức tạp mà Darwin gọi là “các điều kiện phát sinh đấu tranh sinh tồn” 

(trích dẫn bởi Nguyễn Đình Sinh, 2009 [33]). 

Theo Hoàng Kim Ngũ (2005) [28], Sinh thái học là môn khoa học cơ sở trong 

sinh vật học, nghiên cứu các mối quan hệ của sinh vật với sinh vật và sinh vật với môi 

trường ở mọi mức độ tổ chức, từ cá thể, quần thể đến quần xã và hệ sinh thái. 

Đối tượng nghiên cứu của sinh thái học: Là tất cả các mối quan hệ giữa sinh vật 

với môi trường gồm nhiều mức độ tổ chức sống (phổ sinh học) khác nhau, từ đó có các 

cấp độ tổ chức sinh thái học khác nhau:  

- Sinh thái học cá thể 

Sinh thái học cá thể lấy cá thể sinh vật làm đối tượng nghiên cứu, nghiên cứu 

quan hệ lẫn nhau giữa giới tự nhiên và hoàn cảnh, tìm hiểu ảnh hưởng nhân tố hoàn 

cảnh đối với cá thể sinh vật và phản ứng của sinh vật đối với hoàn cảnh. Nội dung cơ 

bản của sinh thái học có liên quan đến sinh thái, sinh lý. Hoàn cảnh tự nhiên bao gồm 

nhân tố phi sinh vật (ánh sáng, nhiệt độ, khí hậu, ...) và nhân tố sinh vật (sinh vật cùng 

loại và khác loại) (Nguyễn Đình Sinh, 2009 [33]). 

- Sinh thái học quần thể 

Quần thể là chỉ một nhóm cá thể riêng biệt của một loài trong giới tự nhiên tồn 

tại trong một thời gian nhất định, một khu vực nhất định. Sinh thái học quần thể lấy 

mối quan hệ giữa quần thể và môi trường làm đối tượng nghiên cứu, cụ thể là xét đến 

đặc tính quần thể và quy luật của nó, tìm hiểu và phân tích. Nội dung chủ yếu nghiên 

cứu sinh thái quần thể là mật độ quần thể, tỷ lệ sống sót, tỷ lệ tử vong, tỷ suất hoạt 

động, sự tổn tại và quy luật tăng trưởng quần thể và đều tiết số lượng quần thể 

(Nguyễn Đình Sinh, 2009 [33]). 
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- Sinh thái học quần xã 

Sinh thái học quần xã lấy quần xã sinh vật làm đối tượng nghiên cứu. Quần xã 

là 1 thể hoàn chỉnh thống nhất giữa các loài thực vật, động vật, vi sinh vật, tập tụ quần 

thể trong một khu vực nhất định, có quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Sinh thái học quần xã 

nghiên cứu quan hệ lẫn nhau giữa quần xã sinh vật và hoàn cảnh xung quanh, nghiên 

cứu các quan hệ trong quần xã và quá trình tự điều tiết của quần xã - quá trình diễn thế 

quần xã (Nguyễn Đình Sinh, 2009 [33]). 

- Sinh thái học hệ sinh thái 

Đối tượng nghiên cứu của sinh thái học hệ sinh thái là HST: Là hệ thống tự 

nhiên gồm quần xã sinh vật và hoàn cảnh sống do quan hệ tương hỗ mà hình thành 

một hệ thống tự nhiên ổn định. Quần xã thực vật lấy năng lượng và chất dinh dưỡng từ 

trong hoàn cảnh, hình thành vật chất của mình, những vật chất này do từ một thể hữu 

cơ theo vòng di chuyển đến một thể hữu cơ khác, cuối cùng quay trở lại với môi 

trường. Thông qua sự phân giải vi sinh vật lại chuyển hóa thành chất dinh dưỡng và bị 

thực vật lợi dụng. Các khâu tuần hoàn vật chất và lưu động năng lượng đều là nội dung 

nghiên cứu của sinh thái (Nguyễn Đình Sinh, 2009 [33]. 

Theo Nguyễn Danh (2005) [10], có thể khái niệm ngắn gọn: Hệ sinh thái 

(ecosystem) là tập hợp các quần thể sinh vật và môi trường trong đó chúng tồn tại. 

Hoàng Kim Ngũ (2005) [28] cho rằng: Tùy theo đối tượng sinh vật nghiên cứu 

của từng nhóm phân loại mà sinh thái học còn phân ra: Sinh thái học về động vật, thực 

vật, vi sinh vật, thú, cá, côn trùng, chim, tảo, nấm,…Tùy ứng dụng của từng ngành 

nghiên cứu mà sinh thái học còn phân ra sinh thái học nông nghiệp, lâm nghiệp, môi 

trường,…. 

Nội dung của sinh thái học là nghiên cứu đặc điểm của các nhân tố môi trường 

ảnh hưởng đến đời sống sinh vật. Nghiên cứu nhịp điệu sống của cơ thể và sự thích 

nghi của chúng với các điều kiện ngoại cảnh. Nghiên cứu điều kiện hình thành quần 

thể, đặc điểm cấu trúc của các quần xã, sự vận chuyển vật chất và năng lượng trong 

quần xã và giữa quần xã với ngoại cảnh. Nghiên cứu những vùng địa lý sinh vật lớn 

trên Trái đất. Nghiên cứu ứng dụng kiến thức về sinh thái học vào việc tìm hiểu môi 

trường và tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và khai thác hợp lý, chống ô nhiễm môi 

trường,…Thông qua kiến thức về sinh thái học để giáo dục dân số (Hoàng Kim Ngũ, 

2005 [28]). 

Sinh thái rừng là môn khoa học nghiên cứu về Hệ sinh thái rừng. Tất cả mọi 

khái niệm về HST đều phù hợp với HST rừng. Nội dung nghiên cứu HST rừng bao 

gồm cả cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái, về mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau 

giữa các cây rừng và giữa chúng với các sinh vật khác trong quần xã đó, cũng như mối 
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quan hệ lẫn nhau giữa những sinh vật này với hoàn cảnh xung quanh tại nơi mọc của 

chúng" (Odum, 1986; Stephen, 1980). Những nghiên cứu đó đều không nên tách rời 

với khái niệm hệ sinh thái (dẫn theo Hoàng Kim Ngũ, 2005 [28]). 

Trong khái niệm này chúng ta nên hiểu quần xã sinh vật gồm tất cả các quần 

thể của các loài khác nhau, giữa chúng luôn luôn có mối quan hệ tác động lẫn nhau 

trên một vùng lãnh thổ nhất định được gọi là sinh cảnh. 

Cho đến nay, nhiều nhà lâm học đã xác định khái niệm về rừng như G.F. 

Môrôdôp (1930) như sau: "Rừng là một tổng thể cây gỗ, có mối liên hệ lẫn nhau, nó 

chiếm một phạm vi không gian nhất định ở mặt đất và trong khí quyển". Rừng chiếm 

phần lớn bề mặt trái đất và là một bộ phận của cảnh quan địa lý. Rừng không đồng 

nhất bởi vì nó chiếm một không gian rộng lớn và nó là hiện tượng địa lý. Sự khác nhau 

đó được xác định bởi hoàn cảnh địa lý. Nhà lâm học nổi tiếng M. E. Terchencô (1952) 

cũng đã xác định khái niệm về rừng như vậy. Ông xem "Rừng là một bộ phận của cảnh 

quan địa lý, trong đó bao gồm một tổng thể các cây gỗ, cây bụi, cây cỏ, động vật và vi 

sinh vật. Trong quá trình phát triển của mình chúng có mối quan hệ sinh học ảnh 

hưởng lẫn nhau và với hoàn cảnh bên ngoài". Rừng là một hệ sinh thái (trích dẫn bởi 

Phùng Ngọc Lan, 1998 [22]). 

Luật Lâm nghiệp Việt Nam (2017) [32] đã đưa ra khái niệm: “Rừng là một hệ 

sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và 

các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây 

thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, 

núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liên vùng từ 

0,3 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên”. 

Như vậy, khi nghiên cứu về đặc điểm sinh thái của một loài thực vật nào đó, 

cần nghiên cứu mối quan hệ lẫn nhau giữa loài thực vật với hoàn cảnh (bao gồm nhân 

tố phi sinh vật (ánh sáng, nhiệt độ, khí hậu,...) và nhân tố sinh vật (sinh vật cùng loài 

và khác loài,…), tìm hiểu ảnh hưởng nhân tố hoàn cảnh đối với cá thể sinh vật và phản 

ứng của sinh vật đối với hoàn cảnh, nghĩa là, nghiên cứu thực vật phải đặt trong môi 

trường sống của nó để xem xét, đánh giá một cách khách quan và chính xác đối tượng 

nghiên cứu. 

1.1.4. Tri thức bản địa  

 Đến nay, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về tri thức bản địa, 

các tổ chức có uy tính như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Nông lương Liên Hợp 

Quốc (FAO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ Liên Hợp Quốc (WIPO),…đều thừa nhận về vai 

trò và những đóng góp của tri thức bản địa trong phát triển bền vững.  
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Theo Đặng Thị Nhuần và Dương Quỳnh Phương (2013) [29], Tri thức bản địa 

(Indigenous knowledge) còn được gọi là kiến thức truyền thống (traditional 

knowledge), hay kiến thức địa phương (local knowledge). Là hệ thống kiến thức của 

các dân tộc bản địa, hoặc của một cộng đồng tại một khu vực cụ thể nào đó, tồn tại và 

phát triển trong những hoàn cảnh nhất định với sự đóng góp của mọi thành viên trong 

cộng đồng. 

Nguyễn Duy Thiệu (1999) [35] cho rằng: “Tri thức dân gian là một phức hệ 

những kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác. Nó cũng được hình thành 

trong thế ứng xử giữa hoạt động của con người với môi trường tự nhiên để kiếm sống. 

Tri thức dân gian cũng chỉ tồn tại trong từng điều kiện môi trường cụ thể. Bởi thế, nó 

cũng thường được gọi là tri thức bản địa hoặc cụ thể hơn là tri thức của người bản địa”. 

Phạm Công Hoan (2006) [15], phân loại tri thức bản địa bao gồm các lĩnh vực: 

1) Tri thức về sử dụng, bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, chủ yếu là 

rừng, đất đai và nguồn nước; 2) Tri thức trong sản xuất nông nghiệp; 3) Tri thức về 

các nghề thủ công truyền thống; 4) Tri thức về y học dân gian và chăm sóc sức khoẻ; 

5) Tri thức về điều hành và quản lý xã hội.  

 Theo Vũ Trương Giang (2012) [12], Tri thức bản địa rất phong phú và đa dạng, 

tồn tại dưới nhiều hình thức và truyền từ đời này sang đời khác bằng trí nhớ và thực 

hành xã hội. Điểm đáng lưu ý là tri thức bản địa dễ bị thất truyền bởi nhiều nguyên 

nhân, điển hình là một số loại tri thức bản địa mang tính bí truyền. Tri thức loại này 

thường hướng về cây thuốc, việc chữa bệnh hoặc những bí quyết trong công nghệ sản 

xuất một loại sản phẩm nào đó trong cộng đồng. Vì vậy, độ rủi do về nguy cơ thất 

truyền là rất lớn. 

1.1.5. Bảo tồn Đa dạng sinh học 

Thuật ngữ “Đa dạng sinh học” được dùng đầu tiên vào năm 1988 (Wilson, 

1988) (trích dẫn bởi Cao Thị Lý và cs, 2002 [25]) và sau khi Công ước ĐDSH được 

thông qua và ký kết năm 1992, đã được dùng phổ biến cho đến nay.  

Theo Công ước Đa dạng sinh học Việt Nam (1994) [8], "Đa dạng sinh học" 

(biodiversity, biological diversity) có nghĩa là tính (đa dạng) biến thiên giữa các sinh 

vật sống của tất cả các nguồn bao gồm các hệ sinh thái tiếp giáp, trên cạn, biển, các hệ 

sinh thái thuỷ vực khác và các tập hợp sinh thái mà chúng là một phần. Tính đa dạng 

này thể hiện ở trong mỗi bộ loài, giữa các loài và các hệ sinh học. 

Theo Markus Schmidt và cs (2012) [26], quan điểm toàn cầu về ĐDSH là sự đa 

dạng của sự sống trên trái đất, bao gồm các loài thực vật, động vật và vi sinh vật trên 

cạn, ở sông hồ và biển. ĐDSH gồm 3 mức độ: Loài, hệ sinh thái và thông tin di 

truyền/nguồn gen.  
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Luật ĐDSH Việt Nam (2008) [24], đưa ra khái niệm: “ĐDSH là sự phong phú 

về gene, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên”. 

Markus Schmidt và cs (2012) [26], cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến suy 

thoái ĐDSH, trong đó có tới 5 mối đe dọa lớn đối với ĐDSH là do hoạt động của con 

người gây ra: 

(1) Những thiệt hại và suy giảm hệ sinh thái: Những tác động làm thay đổi hệ 

sinh thái rừng, đất ngập nước hay vùng núi, sẽ đe dọa đến môi trường sống tự nhiên 

của các loài động vật hoang dã và thực vật. 

(2) Khai thác quá mức các loài hoang dã: Nếu như con người sử dụng quá nhiều 

động vật và thực vật làm thực phẩm/thức ăn hay các mục đích khác, thì sự có sẵn sẽ 

dần dần mất đi. Các hoạt động như đánh bắt cá, săn bắn và khai thác gỗ dẫn đến việc 

khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên. 

(3) Ô nhiễm nguồn nước: Các chất dinh dưỡng dư thừa từ hoạt động bón phân 

hóa học quá nhiều sẽ làm ô nhiễm nguồn nước sạch và hệ sinh thái biển. Các nguồn gây 

ô nhiễm khác đó là rác thải của các thành phố lớn, ngành công nghiệp và khai khoáng. 

(4) Biến đổi khí hậu: Hoạt động trong sản xuất nông nghiêp, công nghiệp, đốt 

than và khai thác dầu, quặng, phá rừng,…thải khí ra môi trường gây hiệu ứng nhà 

kính, là nguyên nhân dẫn đến tăng nhiệt độ toàn cầu trên đất liền và trên biển. Những 

rạn san hô hay tảng băng ở Bắc Băng Dương và các loài thực động vật là những ví dụ 

không thể đối phó với những điều kiện thay đổi nhanh chóng này. 

(5) Các loài xâm lấn: Loài là một phần của giới động thực vật và đôi khi lan 

truyền nhanh chóng đe dọa sự sống các loài bản địa. 

Suy giảm ĐDSH ảnh hưởng nghiêm trọng ở nhiều cấp độ như ảnh hưởng tới 

một cá nhân, một gia đình, một làng/vùng quê, một đất nước hay một khu vực. Do vậy, 

thỏa thuận quốc tế giải quyết các vấn đề về ĐDSH (Công ước về ĐDSH) được thông 

qua và ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc năm 1992 ở Rio de Janeiro, khi 

mà các vấn đề về môi trường trên thế giới xuất hiện ngày một rõ. Công ước được 192 

nước thành viên tham gia ký kết cùng với Ủy ban Châu Âu nhằm mục đích bảo tồn 

ĐDSH, sử dụng bền vững các tài nguyên của nói và chia sẻ công bằng và bình đẳng 

lợi ích của việc sử dụng nguồn gen. 

Luật Đa dạng sinh học Việt Nam (2008) [24] đưa ra khái niệm: Bảo tồn ĐDSH 

là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại 

diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, 

cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài 

các mẫu vật di truyền. Hiện nay, có hai phương thức bảo tồn ĐDSH: 
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(1) Bảo tồn tại chỗ (in-situ) là bảo tồn loài hoang dã trong môi trường sống tự 

nhiên của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá trị trong môi trường 

sống, nơi hình thành và phát triển các đặc điểm đặc trưng của chúng.  

(2) Bảo tồn chuyển chỗ (ex-situ) là bảo tồn loài hoang dã ngoài môi trường sống 

tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc 

hữu, có giá trị ngoài môi trường sống, nơi hình thành và phát triển các đặc điểm đặc 

trưng của chúng; lưu giữ, bảo quản nguồn gene và mẫu vật di truyền trong các cơ sở 

khoa học và công nghệ hoặc cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gene và mẫu vật di truyền. 

1.1.6. Nhân giống thực vật 

Nhân giống thực vật bao gồm các biện pháp nhân giống hữu tính và nhân giống 

vô tính, tùy thuộc vào điều kiện và mục đích sản xuất,… để lựa chọn kỹ thuật nhân 

giống hợp lý nhằm mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. 

a) Nhân giống hữu tính 

Đã từ lâu, nhân giống hữu tính được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các quốc gia 

trên thế giới. Nhân giống hữu tính dựa vào cơ chế sinh sản hữu tính của thực vật, là 

hình thức dùng hạt để làm giống, cây con được hình thành từ hạt. Hạt giống (hợp tử 

2n) được hình thành do kết quả thụ tinh giữa giao tử đực (hạt phấn) với giao tử cái 

(noãn). Từ hạt qua quá trình biến đổi về chất sẽ hình thành một cây mới mang đặc tính 

của cả cây bố và cây mẹ (trong trường hợp thụ phấn chéo) hoặc nghiêng hẳn về cây 

mẹ (trong trường hợp tự thụ phấn). 

Đây là phương pháp nhân giống cây đơn giản, dễ làm, ít tốn kém; cây con mọc 

lên từ hạt, thường tạo thành cây giống khỏe, có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, 

khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tốt; nhân giống hữu tính tạo 

nên tính đa dạng, phong phú về nguồn gene thực vật,... 

Theo Lã Thị Thu Hằng (2015) [13], phương pháp nhân giống hữu tính có 

nhược điểm là: Hạt giống tạo ra có bản chất lai, cây có tính dị hợp, cây thường bị phân 

ly với tỷ lệ cao, tỷ lệ cây mọc thường biến động (không đồng đều), cây có thời gian 

sinh trưởng rất dài. Mặt khác, phương pháp nhân giống bằng hạt thường gặp nhiều khó 

khăn đối với những loại cây có khả năng ra hoa, quả kém, hoặc gặp phải điều kiện bất 

lợi do môi trường sống mang lại. Do đó, chất lượng và năng suất không cao, giá trị 

thương phẩm thấp, nên phương pháp nhân giống này ít được sử dụng trong sản suất. 

b) Nhân giống vô tính 

Theo Nguyễn Ngọc Bình (2004) [2], nhân giống vô tính là hệ thống biện pháp 

kỹ thuật tạo cây con, không phải trực tiếp từ nguồn hạt mà từ hom, mô phân sinh,.... 
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Hiện nay, hình thức nhân giống vô tính được áp dụng phổ biến ở nhiều loại cây 

trồng, bởi vì biện pháp nhân giống này có những ưu điểm: Tạo nên hàng loạt cây con 

giữ nguyên đặc tính di truyền, cây giống sau trồng sớm ra hoa, quả, thời gian nhân 

giống nhanh, các đặc tính có lợi khó bị mất đi do không phải trải qua quá trình phân 

bào giảm nhiễm. 

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, phương pháp nhân giống vô tính truyền thống 

(giâm hom, ghép, chiết cành) này vẫn còn bộc lộ một số nhược điểm: Cây mẹ truyền 

bệnh virus sang cho cây con, cây giống nhanh bị thoái hóa (sinh trưởng phát triển 

không đều, giảm giá trị thương phẩm); hệ số nhân thấp, cần số lượng lớn cây bố mẹ, 

tốn thời gian, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và cây giống dễ bị thoái hóa qua quá 

trình canh tác lâu dài. 

+ Phương pháp nhân giống vô tính truyền thống bao gồm: 

- Nhân giống sinh dưỡng bằng hom: Dùng các hom thường là hom cành để kích 

thích ra rễ thông qua việc xử lý hom bằng các hoá chất kích thích sinh trưởng và giâm 

hom trong điều kiện tối thích về ẩm độ, nhiệt độ (thường trên cát).  

- Tạo cây ghép: Cây được tạo thành do sự kết hợp giữa gốc ghép với cành ghép. 

Các tính chất cơ bản của cây ghép là do cành ghép đưa lại. Các phương pháp ghép áp 

dụng là: ghép áp, ghép chẽ nêm, ghép mắt, ghép nối tiếp, ghép cành. 

- Chiết cành: Là phương pháp nhân giống cây trồng bằng cách tạo cho một cành 

hay một đoạn cành ra rễ trên cây, sau đó tách khỏi cây mẹ, đem trồng thành cây mới. 

+ Phương pháp nhân giống vô tính in vitro 

Nhằm phát huy những ưu điểm và hạn chế nhược điểm của phương pháp nhân 

giống vô tính truyền thống, công nghệ nhân giống vô tính nuôi cấy mô - in vitro (vi 

nhân giống) đã và đang được ứng dụng, để tạo ra cây giống đồng nhất về kiểu hình, ổn 

định về di truyền, sạch bệnh... đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đây là kỹ thuật nhân giống 

đã được ứng dụng rộng rãi ở các nước có ngành sản xuất tiên tiến trên thế giới. 

V.M. Loyola-Vargas và F. Vázquez-Flota (2006) [104], nuôi cấy mô và tế bào 

thực vật là nuôi cấy vô trùng các tế bào, mô, cơ quan và các bộ phận của chúng dưới 

các điều kiện về vật lý và hóa học in vitro.  

Thử nghiệm đầu tiên về nuôi cấy tế bào bên ngoài một cơ thể thực vật hoàn 

chỉnh được công bố vào năm 1902 bởi Haberlandt - nhà Sinh lý thực vật người 

Đức, người được biết đến như nhà sáng lập ra phương pháp nuôi cấy tế bào thực 

vật. Mặc dù không thành công trong nuôi cấy phân chia tế bào, nhưng Haberlandt dự 

đoán sẽ có khả năng đạt được sự phân chia tế bào trong nuôi cấy các tế bào riêng rẽ, 

điều này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự nghiệp của nhiều nhà nhà khoa học sau này. 

Tiếp sau đó là những nghiên cứu rộng rãi theo hướng cải thiện các dung dịch dinh 
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dưỡng và các chất điều tiết sinh trưởng thực vật nhằm kiểm tra lại những dự đoán của 

Haberlandt (dẫn theo I.K. Vasil, 2008 [65]). Trong những năm 1960, nhiều nỗ lực 

nghiên cứu cải thiện dung dịch dinh dưỡng làm môi trường nuôi cấy tế bào, trong đó 

kết quả nghiên cứu của Skoog và cs về môi trường Murashige và Skoog (1962) [99], 

Linsmaier và Skoog (1965) [62] được ứng dụng rộng rãi cho đến ngày nay. 

Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật là quá trình điều khiển sự phát sinh hình 

thái của tế bào thực vật một cách có định hướng, dựa vào sự phân hóa và phản phân 

hóa của tế bào trên cơ sở tính toàn năng của tế bào thực vật. 

- Tính toàn năng của tế bào 

Mỗi một tế bào bất kỳ của một cơ thể sinh vật đa bào đều mang toàn bộ thông 

tin di truyền (ADN) của sinh vật đó. Khi gặp điều kiện thích hợp, mỗi tế bào đều có 

thể phát triển thành một cá thể hoàn chỉnh. Tính toàn năng của tế bào là cơ sở khoa 

học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật [101] (trích dẫn bởi Lã Thị Thu 

Hằng, 2015 [13]). 

Như vậy, từ một tế bào (mô) bất kỳ trên cây có thể điều khiển để phát triển thành 

một cơ thể hoàn chỉnh, khi được nuôi cấy trong một môi trường thích hợp có đầy đủ các 

điều kiện cần thiết cho tế bào thực hiện các quá trình phân hóa, phản phân hoá. 

- Phân hoá và phản phân hoá tế bào 

Sự phân hoá tế bào là sự chuyển các tế bào phôi sinh thành các tế bào của mô 

chuyên hoá, đảm nhận các chức năng khác nhau của cơ thể. 

Quá trình phân hoá của tế bào: 

Tế bào phôi sinh → Tế bào dãn → Tế bào phân hóa chức năng 

Theo D.T. Nhut và cs (2003) [60], T.Okamoto và cs (2002) [102], sau khi tế 

bào phân hoá thành mô chức năng, chúng không hoàn toàn mất đi khả năng phân chia 

của mình và trong trường hợp cần thiết, điều kiện thích hợp chúng có thể trở về dạng 

tế bào phôi sinh và phân chia mạnh mẽ. Đó là quá trình phản phân hoá tế bào. 

Quá trình phản phân hoá của tế bào: 

Tế bào phân hóa →Tế bào phôi sinh 

Nhân giống vô tính in vitro là biện pháp kỹ thuật tiên tiến, đòi hỏi tuân thủ theo 

quy trình thực hiện nghiêm ngặt mới mang lại hiệu quả cao. Mỗi một loài cây trồng 

đều có quy trình nhân giống nuôi cấy mô riêng biệt, qua quá trình nghiên cứu, thử 

nghiệm công phu và tốn kém mới xác định được. Cho tới nay việc sử dụng phương 

pháp nhân giống in vitro đã được áp dụng cho nhiều loại cây trồng. Murashige (1974) 

[98], đã chia quy trình nhân giống in vitro làm ba giai đoạn và một giai đoạn tiếp sau 

in vitro: Tạo vật liệu nuôi cấy khởi đầu in vitro; nhân nhanh chồi, cụm chồi in vitro; 

tạo cây hoàn chỉnh, huấn luyện cây con; chuyển cây ra trồng ngoài điều kiện tự nhiên. 
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Tóm lại, nghiên cứu tổng quan về các cơ sở lý luận có ý nghĩa quan trọng trong 

việc xây dựng phương pháp luận nghiên cứu, đặt ra mục tiêu cũng như định hướng các 

nội dung cần nghiên cứu mang tính logic và khoa học trong quá trình thực hiện đề tài 

luận án. 

1.2. Cơ sở thực tiễn của các vấn đề nghiên cứu 

1.2.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài 

1.2.1.1. Phân loại khoa học thực vật (Plant scientific classification) 

- Thứ bậc phân loại: Loài TMC thuộc các thứ bậc phân loại như sau: 

 Regnum (Kingdom – Giới): Plantae (Thực vật) 

 Divisio (Division – Ngành): Angiosperms (Hạt kín) 

 Classis (Class – Lớp): Monocots (Một lá mầm) 

 Ordo (Order - Bộ): Asparagales (Măng tây) 

 Familia (Family - Họ): Asparagaceae  Juss, 1789 

 Subfamilia (Subfamily - Phân họ): Asparagoideae 

 Genus (Genus - Chi): Asparagus L. 1753 (Chi Măng tây) 

 Species (Species - Loài): Asparagus racemosus Willd.  

(theo Armen Takhtajan, 2009 [52]; Angiosperm Phylogeny Group III, 2009 [50];  

Chase và cs, 2009 [56]; NPGS/GRIN, 2009 [84]). 

 - Tên đồng nghĩa: Loài Asparagus racemosus Willd. còn có các tên đồng nghĩa 

(Synonym name), đó là: 

Asparagus racemosus var. javanicus (Kunth) Baker 

Asparagus racemosus var. longicladodius Chiov. 

Asparagus racemosus var. ruspolii Engl. 

Asparagus racemosus var. subacerosus Baker 

Asparagus racemosus var. tetragonus (Bresler) Baker 

Asparagus racemosus var. zeylanicus Baker 

(Source: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Asparagus+racemosus) 

 - Tên địa phương (Vernacular names): 

Tại mỗi quốc gia nơi có loài TMC phân bố và được sử dụng làm dược liệu đều 

có các tên gọi riêng: 

 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-309793
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-275251
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-275252
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-309747
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-275253
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-309775
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Asparagus+racemosus
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Ấn Độ: Shatavari, Satavari, Shatawa, Chatavali, Kairuwa,…(Ramit Singla và 

Vikas Jaitak, 2014, [90]).  

Nepal:  Kurilo, Sataberi (Theo Bechu Kumar Vinwar Yadav, 2008 [73]). 

- Theo Armen Takhtajan (2009) [52], nghiên cứu phân loại bộ Măng tây 

(Asparagales) gồm có 6 họ: Convallariaceae; Dracaenaceae; Nolinaceae; Ruscaceae; 

Asparagaceae và Eriospermaceae. M.J.M.Christenhusz và J. W.Byng (2016) [108] cho 

rằng họ Asparagaceae bao gồm 114 chi với tổng số khoảng 2.900 loài đã được biết đến. 

- Những nghiên cứu phân loại các loài thuộc chi Măng tây 

J. P. Jessop (1964) [66], đã nghiên cứu về chi Măng tây (Asparagus) tại Nam 

Phi, dựa trên các đặc điểm hình thái kết hợp với việc kiểm tra đặc điểm nhiễm sắc thể 

đã phát hiện 12 loài và tổ hợp mới trong tổng số 40 loài được tìm thấy ở Nam Phi, 

đồng thời J. P. Jessop cũng đã xây dựng tài liệu phân loại (khóa tra thực vật) cho 40 

loài này, trong đó có loài TMC. 

Shashi Alok và cs (2013) [95], nghiên cứu giải phẫu rễ và thân của một số loài 

Măng tây bản địa và ngoại nhập cho rằng, hầu hết các loài Măng tây được trồng làm 

hoa trang trí và thực phẩm (A. officinallis), chúng có nguồn gốc ở Châu Phi. A. 

adscendens phân bố ở đồng bằng Punjab và vùng đồi núi của Pakistan và Kashmir. 

Bechu Kumar Vinwar Yadav (2003) [92] cho rằng có khoảng 300 loài thuộc chi 

Măng tây được biết đến trên thế giới. Một số loài châu Âu được đề cập là A. 

officinalis, A. sprengeri và A. acutifolius. A. officinalis được cho là một loại rau phổ 

biến tiêu thụ ở nhiều nơi trên thế giới. 

Shashi Alok và cs (2013) [95], nghiên cứu giải phẫu lá, rễ, thân và cành có ý 

nghĩa quan trọng để đánh giá phân loại và kiểu phân bố của các loài Măng tây ở khu 

vực Faisalabad, Pakistan. A. adscendens được đặc trưng bởi lớp biểu bì tương đối dày 

và lớp nội mạc dày. A. densiflorus và A. setaceus là những loài được trồng phổ biến 

trong khu vực và thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Chúng có biểu 

bì dày, tế bào nhu mô lớn hơn, và mô mạch phát triển tốt hơn các loài Măng tây khác. 

Nhìn chung, có mối quan hệ chặt chẽ giữa mô tả những nét đặc trưng với giải phẫu 

thực vật được ghi nhận, các nét đặc trưng này có thể được sử dụng như một công cụ để 

phân loại các loài Măng tây. 

Theo S. Velvan và cs (2007) [94], chi Măng tây là những loài thân thảo, cây lâu 

năm thuộc họ Măng tây (Asparagaceae), bao gồm khoảng 150 loài và phân bố rộng rãi 

trong khu vực nhiệt đới nhiệt đới và Á nhiệt đới, lên đến độ cao khoảng 1.500 m. Tại 

Pakistan, 14 loài Măng tây khác nhau đã được tìm thấy (Ali and Khan, 2009, trích dẫn 

bởi Muhammad Irshad, 2014 [77]). 
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Nghiên cứu của Wattana Tanming và Pranom Chantaranothai (2012) [106] dựa 

trên các tài liệu phân loại sẵn có và các mẫu Măng tây tại Khoa sinh học Đại học 

Chiang Mai, kết hợp với việc khảo sát, đánh giá thực địa về hình thái thực vật, đặc 

điểm phân bố và sinh thái,…đã xác định và lập được khóa tra (tài liệu phân loại) cho 7 

loài Măng tây tại Thái Lan, trong đó có 02 loài bản địa:  TMC và A. filicilus. 

Tại trang Web Danh mục thực vật thế giới (2019) [103] thống kê hiện nay có 

khoảng 221 tên loài thuộc chi Măng tây đã được chấp nhận, nhưng có đến 357 tên 

đồng nghĩa. Muhammad Irshad (2014) [77] cho rằng, chi Măng tây bao gồm khoảng 

150 loài. 

- Nghiên cứu về đa dạng di truyền của loài TMC: 

Neetu Vijay và cs (2009) [79], nghiên cứu về sự biến đổi di truyền trong loài 

TMC tại Madhya Pradesh, Ấn Độ bằng phương pháp khuếch đại ngẫu nhiên đa hình 

DNA của 7 mẫu thu thập từ 7 điểm khác nhau cho thấy: Mức độ tương đồng về di 

truyền cao đã được quan sát thấy trong các kết quả thu được, nghĩa là sự đa dạng di 

truyền giữa các mẫu của loài TMC thấp. Mô hình phân bố di truyền về sự biến đổi 

gene TMC cung cấp dữ liệu cơ bản quan trọng cho các chiến lược khai thác và bảo tồn 

loài này tại Ấn Độ . 

1.2.1.2. Đặc điểm sinh vật học loài Thiên môn chùm 

- Đặc điểm hình thái 

Theo J. P. Jessop (1964) [66], Shashi Alok và cs (2013) [95], TMC là dây leo 

thân gỗ mọc cao 1-2 m, thường có rãnh, vỏ thân xanh nhạt. Các nhánh khí sinh nhìn 

giống thân cây, đơn độc, hay mọc thành bụi. Cành dạng như lá (Cladodes) rất nhiều, 

góc cạnh, thẳng, có kích thước rộng 1mm, thường dài 1-2 cm màu xanh lá cây lúc đầu 

về sau chuyển sang màu xám. Thân có gai nhọn, thường dài khoảng 3-4 mm, hơi nâu 

đến xám. Bao hoa đồng nhất, hình trứng ngược, dài 2-5-3-0 mm, có lông. Quả hình 

cầu có 1 hạt, đường kính khoảng 6 mm, với một nếp nhăn, màu đỏ. 

Theo Wattana Tanming và Pranom Chantaranothai (2012) [106], loài TMC 

được tìm thấy ở Thái Lan có đặc điểm: Thảo dược lâu năm dạng cây bụi thấp hoặc dây 

leo mọc cao đến 2m với thân rễ ngắn. Thân dạng khí sinh. Cành dạng lá mọc đơn độc 

hoặc tụ lại thành bó, màu xanh lá cây, phẳng, có 3 cạnh. Lá tiêu giảm thành dạng vảy, 

có sẹo ở gốc. Hoa lưỡng tính hoặc đơn tính, đơn độc hoặc theo cụm hoặc chùm màu 

trắng. Bao hoa gồm hai chuỗi ba phân đoạn. Nhị hoa có 6 sợi thường mọc theo các 

phân đoạn bao hoa. Bao phấn thường được đính ở lưng. Bầu nhụy có 3 ô. Quả mọng 

màu đỏ kích thước 6-8 mm, chứa 1-3 hạt màu đen. 
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Hình 1.1. Hình ảnh hoa và quả của loài TMC. 

Nguồn (Wattana Tanming và Pranom Chantaranothai (2012) [106]) 

- Đặc điểm vật hậu học: 

Cây ra hoa vào tháng 7-10, hoa màu trắng, nhỏ, có mùi thơm nhẹ. 

Quả chín thu hoạch vào khoảng tháng 11- tháng 2 năm sau (theo N. Venkatesan  

và cs, 2005 [78]). 

Bechu Kumar Vinwar Yadav (2008) [73] cho rằng tại Nepal, TMC ra hoa vào 

tháng 8-11, thời gian đậu quả vào tháng 12- tháng 1 và thu hoạch quả vào tháng 9-10 

năm sau. 

1.2.1.3. Đặc điểm phân bố và sinh thái loài Thiên môn chùm 

TMC phân bố rộng rãi từ vùng nhiệt đới châu Phi, Java, Úc, Sri Lanka, miền 

Nam Trung Quốc và Ấn Độ [71]. Tại Ấn Độ, TMC phân bố rộng khắp, lên đến độ cao 

1.500 m [53]. Theo Bechu Kuma (2008) [73], tại vùng Himalaya và Mid-Terai, TMC 

phân bố ở độ cao từ 165-2.200 m. TMC mọc phổ biến ở khắp Sri Lanka, Ấn Độ, từ 

vùng Kashmir lên đến dãy núi Himalaya. Chúng thích nghi trên đất có tỉ lệ sỏi, đất đá 

cao ở chân đồi núi giáp vùng đồng bằng, ở độ cao 1.300-1.400 m [87]. 

Nghiên cứu của Wattana Tanming (2012) [106], cũng đưa ra nhận định loài 

TMC có phân bố phổ biến rộng rãi ở châu Phi, Guinea, Madagascar, đến Trung Quốc, 

miền Nam châu Á và Australia. Theo D. Simon (1997) [59], TMC thường mọc trong 

rừng khộp khô, đất cát mặn, nơi sinh cảnh cây bụi mở, rừng thứ sinh rụng lá theo mùa, 

hoặc đồi đá vôi bên bờ biển. Môi trường sống của TMC phổ biến ở những nơi đai cao 

tương đối thấp trong độ che bóng và trong vùng khí hậu nhiệt đới ở Châu Á, Úc và 

Châu Phi. 
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1.2.1.4. Giá trị sử dụng và nhu cầu bảo tồn loài Thiên môn chùm 

- Giá trị sử dụng 

Theo Nishritha Bopana và Sanjay Saxena (2007) [82], TMC là một loài thảo 

dược quan trọng của Ấn Độ và cận nhiệt đới. Việc sử dụng loài này để làm thuốc đã 

được báo cáo trong Dược điển Ấn Độ và Vương Quốc Anh và trong các hệ thống y 

học truyền thống như Ayurveda, Unani và Siddha. 

D. Frawley (1997) [57] và V.V.M. Gogte (2000) [105], cho rằng trong y học cổ 

Ayurveda của Ấn Độ, TMC (Shatavari) được gọi là “Cây trăm chồng”, loại thảo mộc 

tuyệt vời này được biết đến như là "Nữ hoàng của các loại thảo mộc", vì nó thúc đẩy 

tình yêu và lòng tận tụy. Shatavari là thuốc bổ cho phụ nữ. 

TMC có hiệu quả cao trong điều trị các vấn đề liên quan đến hệ thống sinh sản 

nữ, điều trị rối loạn sức khoẻ phụ nữ, tăng sinh lý, khả năng sinh sản và đặc biệt tăng 

tuyến sữa và điều hòa kinh nguyệt (RK. Sharma và B. Dash (2003) [93], M.K.R. 

Srikantha (1997) [96]). 

TMC có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, tăng tuổi thọ, truyền miễn dịch, cải thiện 

chức năng tâm thần, sức sống và sự dẻo dai cho cơ thể và nó cũng được sử dụng trong 

các rối loạn thần kinh, chứng khó tiêu, khối u, viêm, đau dây thần kinh, bệnh gan (K. 

Sairam và cs (2003) [68], RK. Goyal và cs (2003) [92], N. Wiboonpun và cs (2004) 

[86], A. Singh và cs (2011) [49]. TMC được khuyến cáo trong các tài liệu y học 

Ayurvedic để phòng ngừa và điều trị loét dạ dày, chứng khó tiêu (Goyal và cs (2003) 

[92], và A. Singh và cs (2011) [49].  

Nghiên cứu của N. Wiboonpun và cs (2004) [80] chỉ ra rằng, tại Thái Lan, theo 

truyền thống, rễ TMC được sử dụng làm phương thuốc chữa các bệnh lách, gan và các 

cơ quan nội tạng khác, bao gồm phòng ngừa sảy thai. Theo CP. Kala (2009) [69] ở Ấn 

Độ, rễ được sử dụng chữa bệnh u, sốt và một loại thuốc bổ. 

Chiết xuất từ rễ TMC được chứng minh là có tác dụng kháng ung thư biểu mô tế 

bào vú (AR. Rao, 1981 [51]). Các thành phần steroid của TMC đã được nghiên cứu về 

cơ chế hoạt động có khả năng gây chết tế bào khối u (KK. Bhutani và cs, 2010 [72]). 

Nghiên cứu của Amit Chawla và cs (2011) [49] chỉ ra rằng, các thành phần hoạt 

tính chủ yếu của TMC là saponin steroid (Shatavarins I-IV). Isoflavones, 

Asparagamine, Racemosol, Polysaccharides, chất nhầy, vitamin A, B1, B2, C, E, Mg, 

P, Ca, Fe và folic acid có trong rễ. Các thành phần hóa học chính của TMC là các loại 

tinh dầu, asparagine, arginine, tyrosine, flavonoid (kaempferol, quercetin, và rutin), 

nhựa và tannin.  
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- Nhu cầu bảo tồn  

Theo Nishritha Bopana và Sanjay Saxena (2007) [82], ở Ấn Độ, do sử dụng 

nhiều nên nhu cầu tiêu thụ TMC liên tục gia tăng, tuy nhiên, nguồn cung không đủ và 

thiếu ổn định. Theo Hội đồng cây thuốc quốc gia Ấn Độ, nhu cầu sử dụng TMC đang 

tăng đáng kể với tốc độ hàng năm là 15,1%, loài này thuộc danh sách 32 cây thuốc ưu 

tiên để bảo tồn và phát triển. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác hủy diệt, kết hợp với sự 

phá hủy môi trường sống, phá rừng làm trầm trọng thêm vấn đề. TMC hiện đang được 

coi là “nguy cấp” trong môi trường sống tự nhiên của nó, do đó, hoạt động bảo tồn loài 

này cấp bách và rất cần thiết (PK. Warrier và các cộng sự, 2000 [85], NMPB, 2002 

[83], Nishritha Bopana và Sanjay Saxena, 2007 [82]. 

Theo nghiên cứu của T. N. Maraseni và cs (2008) [100], tại Nepal, việc khai 

thác và bán TMC là một nguồn thu nhập chính và không thể tách rời trong sinh kế của 

người dân nghèo tại Praja và Tamang xung quanh Vườn quốc gia Royal Chitwan ở 

Nepal. Tuy nhiên, các khu rừng nơi thu hoạch TMC đang trở nên cạn kiệt do nhu cầu 

trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng và giá thị trường tăng cao. 

Trước tình hình khai thác quá mức và sự hủy hoại môi trường sống tự nhiên đã 

đe dọa đến sự tồn tại của loài TMC. Vì vậy, hoạt động bảo tồn và phát triển loài này là 

cấp bách và rất cần thiết. Tại khu bảo tồn cây thuốc Garhpanchkot hillock, phía Tây 

Nam Bengal đã thực hiện việc bảo tồn loài TMC cùng với 7 loài thảo dược khác có 

nguồn gốc nhiệt đới và cận nhiệt đới với kết quả rất khả quan (Manasa Ranjan Bhatta, 

2006 [75]). 

1.2.1.5. Nhân giống và gây trồng loài TMC 

- Nhân giống 

Manisha Sharan và cs (2011) [76] nghiên cứu nhân giống in vitro loài TMC, kết 

quả cho thấy chồi đỉnh và phân đoạn mắt chồi nách có khả năng tạo nhiều chồi khi 

nuôi cấy trên môi trường có chứa BA, kinetin, BA + NAA; nhưng đối với việc kéo dài 

các chồi, môi trường cần thiết là kết hợp cốt dừa với 2 iP. Đối với sự phát triển của rễ 

chồi tái sinh, cần xử lý trước khi nuôi cấy với nồng độ IBA cao, sau đó chuyển sang 

môi trường MS có bổ sung cốt dừa. Hệ số nhân của các mẫu cấy là rất cao, quy trình 

này rất thành công có thể được sử dụng để vi nhân giống TMC thương mại. Từ khi 

thực hiện nhân giống cho đến lúc cây đủ tiêu chuẩn đem trồng chỉ mất 6 tháng. 

K. E. Thakur (2016) [67] đã đưa ra kết quả nghiên cứu vi nhân giống loài TMC: 

Sau khi được khử trùng (dung dịch Bavistin (0,1%), ethanol 70%, HgCl2 0,1% và 

nước cất), các mẫu cấy được nuôi dưỡng trong môi trường MS trung bình với sucrose 

(3%), Agar (0.8%), pH được điều chỉnh ở mức 5,8 và duy trì ở nhiệt độ 25 ± 20C, với 

độ ẩm tương đối 50-60%. Chế độ chiếu sáng được duy trì 8 giờ với cường độ từ 1.500 
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đến 2.000 Lux. Các mẫu được nuôi cấy trong khoảng thời gian 21 ngày. Giai đoạn 

hình thành callus sử dụng môi trường có thêm chất điều tiết tăng trưởng 2,4-D (0,1 

mg/L), BAP (0,2 mg/L), IAA (0,2 mg/L) và NAA (0,1 mg/L) được sử dụng để tạo mô 

sẹo. Các dấu hiệu cho thấy vết sưng ở khu vực mấu cắt và mô sẹo ban đầu hình thành. 

Sau 21 ngày tiếp theo quá trình nuôi dưỡng mô sẹo sẽ hình thành mạnh mẽ hơn. 

Môi trường callus được chuyển sang môi trường MS giàu dinh dưỡng với nồng 

độ khác nhau của BAP (0.1-1.5 mg/L) kết hợp với IAA (0.15 mg/L). Tỉ lệ phát triển 

chồi cao nhất ở nghiệm thức với BAP (1,5 mg/L) và IAA (0,15 mg/L). Khi nồng độ 

BAP tăng lên, số chồi non cũng tăng lên (A. Singh và cs, 2013 [47], B.L. Jat và cs, 

2014 [54], K. E. Thakur và cs, 2016) [67]). 

Theo K. E. Thakur và cs (2016) [67], chồi phát triển tốt đã được nuôi cấy trên 

môi trường MS giàu dinh dưỡng với nồng độ IAA khác nhau (1,0-3,0 mg/L) và 

Kinetine (0,1 mg/L). Sự hình thành rễ cao nhất được quan sát thấy ở nghiệm thức với 

IAA (3,0 mg/L) và Kinetine (0,1 mg/L). Khi nồng độ IAA tăng lên, số lượng chồi rễ 

cũng tăng lên nhất định. 

- Gây trồng 

Nghiên cứu của Bechu Kumar Vinwar Yadav (2008) [73] cho thấy, TMC 

thường phát triển trên nhiều loại đất. Tuy nhiên, đất sét pha cát và đất giàu chất hữu cơ, 

có độ pH 6-8,5 là phù hợp hơn cho tăng trưởng của rễ. Khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt 

đới ẩm ướt, nhiệt độ từ 10-450C và lượng mưa hàng năm đến 2.500 mm, độ cao địa hình 

lên đến 1.400 m, thích hợp trồng TMC. Các khu vực băng giá không phù hợp để trồng 

TMC. Hạt giống sau 1 năm thu hoạch khó nảy mầm. 

Amit Chawla và cs (2011) [49] khuyến cáo kỹ thuật trồng TMC như sau: 

Cây thích đất xốp (đất cát), đất trung bình (nhiều mùn) và đất sét. Đất màu đen, 

thoát nước và màu mỡ rất tốt cho việc trồng TMC. Loài này thích ứng tốt với khí hậu 

nhiệt đới nóng và có thể chịu được điều kiện khô hạn khá tốt.  

Làm đất gieo hạt giống: Đất được cày bừa kỹ và lên luống rộng 1 mét, dài 3 

mét, cao 0,2-0,25 m, vào tháng 5 hoặc tháng 6. Lượng hạt giống sử dụng 1,0 kg/1,0 

hecta đất trồng. Tưới nước vừa đủ để duy trì độ ẩm cho đất và kích thích hạt giống nảy 

mầm. Sau 6-8 tuần, cây con có thể đem trồng trên đồng ruộng. 

Làm đất trồng cây: Đất được cày, bừa 3 lượt và sau đó bón 20-25 tấn phân 

chuồng hoai/ha. Đào hố kích thước 45x45x45cm, hàng cách hàng 1,5m, cây cách cây 

1,0 m. Bón 20-30 g lindane hoặc carbaryl và 5 kg FYM/hố. Thời gian trồng vào tháng 

7-8, bón thúc 50 gam suphala (15:5:15)/cây, khi cây bắt đầu tăng trưởng tốt. Tiến hành 

chăm sóc, làm cỏ kịp thời. Nhìn chung TMC rất ít sâu bệnh phá hại. 



21 

 

Thu hoạch: Thu hoạch lần đầu sau 1,5-2 năm khi trồng. Thời gian thu hoạch 

kéo dài 10-15 năm (F. Chittendon, 1956 [63], R. N. Chopra và cs, 1986 [89]). 

Theo I.C. Dutta (2007) [61], tại Sarlahi, Nepal, mùa khai thác, thu hoạch tốt 

nhất từ tháng chín đến tháng mười hàng năm. Sản phẩm thu hoạch chính của TMC là 

rễ củ và nên được thu hoạch khi hạt chín. Nếu khai thác từ rừng tự nhiên nên chọn thời 

điểm hạt giống chín rơi rụng trong đất nhằm tích lũy tái sinh. Khi khai thác nên chừa 

2-3 rễ còn lại trong đất và lấp đất nuôi lại gốc. Trong khi thu hoạch cần tưới đủ nước 

và xử lý cho đất mềm tránh làm tổn thương gốc rễ của TMC. Cây có chu kỳ khai thác 

3 năm và có thể được thu hoạch sau hai năm tiếp theo. Một số lượng rễ củ được khai 

thác vào mùa xuân và tốt hơn nếu khai thác còn giữ lại một phần rễ trong đất, sẽ tránh 

được khả năng tuyệt chủng từ rừng (Bechu Kumar Vinwar Yadav, 2008 [73]). 

Nghiên cứu của Bechu Kumar Vinwar Yadav (2008) [73] cho thấy, với mật độ 

trồng 30.000 cây/ha, sau thời gian trồng và chăm sóc 2,5 năm, năng suất đạt khoảng 

125.000 kg rễ củ tươi, tương đương 12.500 kg rễ củ được sấy khô. 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phân bón N, P, K đến hàm lượng 

chlorophyll, carbohydrate, protein và sapogenin của TMC: Thí nghiệm bao gồm các 

nồng độ Nitơ khác nhau (N 20, N 40, N 80 và N 160 mg kg -1), Phốt pho (P 20, P 40, P 

80 và P 160 mg kg -1) và Kali (K20, K 40, K 80 và K 160 mg kg-1) dưới dạng urê 

(46%, H2NCONH2), superphosphate (16%, P2O5) và potassat kali (60% K2O). Kết quả 

cho thấy: Có sự gia tăng đáng kể hàm lượng chất diệp lục được ghi nhận với tất cả các 

ứng dụng bón phân N, P và K.  Hàm lượng Protein và carbohydrate tăng tuyến tính với 

lượng phân bón K và giảm nhẹ khi bón liều lượng N cao hơn. Hàm lượng sapogenin 

của rễ ở công thức đối chứng (không bón phân) cao hơn 1,66 , 1,87 và 1,75 lần so với 

bón N, P và K tương ứng. Việc sử dụng phân bón P được xác định là tốt nhất cho sự 

phát triển và sinh hóa của củ TMC [79]. 

1.2.1.6. Tình hình sản xuất và thị trường sản phẩm TMC 

Theo Ủy ban Cây thuốc Quốc gia Ấn Độ, năm 2003 nhu cầu đối với TMC là 

10.924,7 tấn trong giai đoạn 2001-2002 đã tăng lên mức 16.658,5 tấn trong giai đoạn 

2004-2005 cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm của nhu cầu là 15%. TMC không chỉ 

là một loài thảo dược được quan tâm nghiên cứu định hướng về giá trị dược liệu, nhu 

cầu bảo tồn và thị trường, cũng như việc minh chứng về sự đóng góp của nó đối với 

kinh tế rộng khắp trên toàn thế giới [90]. 

Tại Nepal, Chính phủ đã ưu tiên nghiên cứu phát triển 30 loài cây thuốc, trong 

đó, 12 loài được chọn cho mục đích trồng trọt và thương mại. Loài TMC là một trong 

số đó [73]. Hàng năm, Nepal xuất khẩu các nguyên liệu làm thuốc đến Ấn Độ và các 

quốc gia khác ước tính thu được 18 - 20 triệu đô la [70]. Khoảng 90% cây thuốc và 

cây tinh dầu thu hoạch được giao dịch cho Ấn Độ [91]. Tuy nhiên, vẫn còn một số loài 
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cây thuốc và cây tinh dầu được giao dịch trực tiếp ra nước ngoài, khi Ấn Độ áp đặt các 

hạn chế đối với thương mại. Lượng cây thuốc và cây tinh dầu giao dịch hàng năm ước 

tính khoảng 180-420 tấn (Olsen, 1997, trích dẫn bởi Paudel [58]). 

R. M. Kunwar (2006) [74] cho rằng ở Nepal, có khoảng 60-200 tấn TMC được 

thu gom và xuất khẩu hàng năm, trong đó khoảng 40% số lượng được thu mua từ 

huyện Makawanpur. Có khoảng 700 tấn TMC được giao dịch trên thị trường toàn cầu. 

Năm 1992, có khoảng 45 tấn đã được xuất khẩu từ Sunsari, Lahan thuộc Nepal. Các 

trung tâm thương mại chính về sản phẩm TMC ở Nepal là Nepalganj, Dharan, Lahan, 

Basantpur, Hile, Hetauda, Pokhara, Dang, Kathmandu,... Một nghiên cứu được tiến 

hành bởi Edward ước tính khoảng 40 tấn thảo dược các loại và 20 tấn TMC được bán 

trên thị trường mỗi năm cho Dabur India Limited và các thị trường ở Ấn Độ (D. 

Bhattarai, 2001[55]). 

Về các sản phẩm thuốc trị bệnh và thực phẩm chức năng có chứa thành phần 

TMC hiện đang được giao dịch thương mại trên thị trường toàn cầu rất phong phú và 

đa dạng: Shatavarihills (Women's tonic); Mother's Milk; Shatavari; Abana; Diabecon; 

EveCare; Geriforte; Himplasia; Lukol; Menosan; Renalka; Shatavari powder; Stress 

Ease; Beauty Balm; Chyavanprash,… 

Yukie Kumeta và cs (2013) [107] cho rằng, gần đây ở Nhật Bản đã tiến hành 

nghiên cứu phân tích ADN của các sản phẩm shatavari (Ấn Độ) trên thị trường nhằm 

đánh giá chất lượng, kết quả cho thấy nguồn gốc thực vật của chúng thuộc chi 

Asparagus, tuy nhiên, việc nhận dạng nguyên liệu thuốc rất khó khăn và rất dễ nhầm 

lẫn. Trong thực tế, người ta đã chỉ ra rằng loài cây Stemona collinsae đôi khi bị nhầm 

lẫn với shatavari vì củ của nó có hình dạng tương tự giống TMC. Để kiểm chứng điều 

này, nhóm tác giả đã tiến hành phân tích hóa học các sản phẩm Shatavari trên thị 

trường Nhật Bản, kết quả xác nhận không chứa alkaloid asparagamine A trong mẫu 

TMC, trong khi hoạt chất này có nguồn gốc từ loài Stemona collinsae. Như vậy, sự 

nhầm lẫn giữa 2 loài nói trên là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Natascha Techen và cs (2014) [81] cho rằng nhằm tránh sự nhầm lẫn, dẫn đến 

những hậu quả nghiêm trọng khi sử dụng các nguyên liệu, sản phẩm cây thuốc, 

phương pháp mã vạch phân tử (AND) là các công cụ đáng tin cậy để để truy xuất dữ 

liệu, xác định cây thuốc, chất thay thế và chất pha trộn của chúng ở bậc chi và loài, 

cung cấp các kết quả nhất quán và đáng tin cậy bất kể thời gian, bộ phận thực vật hoặc 

các yếu tố môi trường của mẫu cần kiểm định. 
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1.2.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam  

1.2.2.1. Phân loại khoa học thực vật 

- Thứ bậc phân loại:  

Các nhà nghiên cứu về thực vật hàng đầu của Việt Nam như: Phạm Hoàng Hộ, 

Đỗ Tất Lợi, Võ Văn Chi,…đã kế thừa hệ thống phân loại tiên tiến của thế giới, đồng 

thời cũng thống nhất loài TMC thuộc các thứ bậc phân loại như sau: 

 Giới (Regnum): Thực vật (Plantae) 

 Ngành (Divisio): Hạt kín (Angiosperms) 

 Lớp (Classis): Lớp Hành (Liliopsida), hay lớp Một lá mầm (Monocots) 

 Bộ (Ordo): Măng tây, hay Thiên môn (Asparagales) 

 Họ (Familia): Thiên môn (Asparagaceae  Juss, 1789) 

 Chi (Genus): Thiên môn, Măng tây (Asparagus L. 1753) 

 Loài (Species): Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.) 

- Đặc điểm họ Thiên môn:  Asparagaceae Juss. 1789. 

Theo Võ Văn Chi (2003) [4], họ Thiên môn có đặc điểm:  

Là những loài cây cỏ hay cây bụi, sống nhiều năm, thường xanh, có khi là dây leo. 

Lá ở gốc hay dọc theo thân (phần lớn mọc so le, ít khi đối hay vòng), có gân 

song song hay hình cung. 

Hoa lớn hoặc nhỏ, có lá bắc ở nách hay ngọn, đơn độc hay thường tạo thành 

chùm dạng bông và có khi dạng tán. Hoa thường lưỡng tính, ít khi đơn tính, khác gốc 

hay cùng gốc, thường mẫu 3, ít khi mẫu 2 hay mẫu 1. Thường bao hoa dính nhau nhiều 

hay ít, ít khi rời. Nhị thường 6, ít khi 3 hoặc 4 và rất ít khi 8 hoặc 12, chỉ nhị thường 

đính với thùy bao hoa; bao phấn đính gốc hay đính lưng, phần lớn hướng trong, ít khi 

hướng ngoài. Bộ nhụy phần lớn gồm 3 lá noãn, ít khi 4 hoặc 2, hợp. Bầu hầu hết là 

thượng, có khi bán hạ hay hầu như hạ; noãn 2 trong một ô thẳng hay đảo.  

Quả thường là quả mọng, hoặc trung gian giữa quả mọng và quả nang, thường 1 

- 2 hay một số hạt hình cầu; hạt có nội nhũ và phôi không phân hóa. 

Họ gồm 2 chi với 130 loài ở Trung Á và Tây Á. Ở nước ta có chi Thiên môn 

(Măng tây). 

- Đặc điểm chi Thiên môn  

Chi Thiên môn bao gồm cây sống lâu năm, thuộc thân thảo hay bụi thấp, có khi 

leo hoặc có cành leo. Thân rễ ở dưới đất có nhiều rễ phụ và tạo ra nhiều nhánh khí sinh.  
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Các nhánh khí sinh đều có vẩy tức là các lá ở nách của chúng lại sản sinh ra 

những cành nhỏ khác hoặc rất nhiều nhánh màu lục (diệp chi) mảnh như sợi, thực hiện 

các chức năng sinh lý của lá. 

Hoa ở nách lá, đều, lưỡng tính. Bao hoa có 6 phiến màu lục, 6 nhị, bầu có 3 ô, 

mang vòi nhụy với đầu nhụy có 3 thùy.  

Quả dạng quả mọng hình cầu, có 3 ô. 

Võ Văn Chi (2003) [4] cho rằng chi Thiên môn gồm 100 loài của Cựu lục địa, ở 

Việt Nam có 8 loài, trong đó có 4 loài bản địa: Thiên môn đông (Asparagus 

cochinchinensis (Lour.) Merr.), Thiên môn Ráng (A. filicinus Buch. -Ham. ex D. Don), 

Thiên môn hoa tán (A. gaudichaudianus Kunth), Tút thiên nhọn (A. acerosus Roxb.) 

và 4 loài có nguồn gốc nhập từ nước ngoài vào trồng: Măng tây (A. officinalis L.), 

Măng bàn tay (A. plumosus Bak), Măng leo lớn (A. sprengeri Regel.), và loài Tút 

thiên lá mảnh (A. tenuifolius Lam.). 

Theo Phạm Hoàng Hộ (1999, 2000) [14], ở nước ta có 8 loài thuộc chi Thiên 

môn, trong đó 3 loài có nguồn gốc nhập từ nước ngoài vào trồng:  Măng tây, Thủy 

tùng (A. plumosus Bak) và Tút thiên lá mảnh; 5 loài có vùng phân bố tự nhiên hẹp tại 

một số tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên: Thiên môn đông, Thiên môn ráng, 

Tút thiên nhọn, Thiên môn Gaudichaud (Thiên môn hoa tán), Thiên môn chùm. Trung 

tâm dữ liệu thực vật Việt Nam [42] ghi nhận tại Việt Nam hiện nay có 6 loài thuộc chi 

Thiên môn. 

1.2.2.2. Đặc điểm sinh vật học loài TMC 

TMC là dây leo thân có gai nhọn. Diệp thể chụm 2-3, cong cong, có 3 cạnh, dài 

10-40 mm và rộng 0,5-1 mm. Hoa lưỡng tính, màu trắng, thường đơm thành chùm; lá 

đài và cánh hoa 6; tiểu nhụy 6; vòi nhụy ngắn, chẻ 3. Phì quả đỏ hay tím, chứa 1-3 hạt 

(Phạm Hoàng Hộ, 1999, 2000 [14], Võ Minh Phương, 2017 [30]). 

1.2.2.3. Phân bố và sinh thái loài TMC 

Phạm Hoàng Hộ (1999, 2000) [14] nhận định: Loài TMC có phân bố ở rừng 

khô, trảng lùm bụi, ở độ cao từ 1-1.150 m so với mặt nước biển. Tuy nhiên, ông không 

nêu rõ loài này có phân bố tự nhiên ở địa phương nào thuộc Việt Nam.  

Nghiên cứu của Võ Thị Minh Phương (2017) [30] cho thấy TMC có phân bố tự 

nhiên tại xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai. Sinh cảnh loài phân bố chủ yếu nơi đất 

trống có cây gỗ tái sinh với địa hình tương đối bằng phẳng. 
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1.2.2.4. Giá trị sử dụng 

Phạm Hoàng Hộ (1999, 2000) [14] cho rằng TMC có công dụng trị loét pylore 

(Sivarajan). 

TMC được sử dụng từ rất lâu trong nền y học cổ truyền Ấn Độ nhằm mục đích 

lợi sữa cho phụ nữ sau sinh. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh TMC an toàn 

cho sản phụ và không có độc tính. Ngoài tác dụng lợi sữa, TMC còn có tác dụng tăng 

cường miễn dịch, chống oxy hóa, giảm cholesteron máu nhờ có chất immunoside, 

anthocyanin. Ngoài ra, Shatavari còn có tác dụng tăng cường dinh dưỡng, giảm đau, 

chống co thắt và kháng khuẩn do có nhiều vitamin, khoáng chất và tannin (Nguyễn 

Duy Thuần, 2015 [37]). 

1.2.2.5. Nhân giống và gây trồng TMC 

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu nhân giống và gây trồng các loài Thiên môn bản 

địa còn rất hạn chế. Loài Thiên môn đông được trồng để làm thuốc ở một số tỉnh phía 

Bắc như Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hoá,… Một số địa phương gây trồng 

để làm cảnh trang trí nội thất như ở Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh,... Có thể nhân 

giống cây Thiên môn đông bằng phương pháp gieo hạt và tách bụi. Nhưng nhân giống 

bằng hạt tỷ lệ nảy mầm thấp, cây lâu lớn. Do đó, phương pháp tách bụi được sử dụng 

nhiều hơn. 

Theo Phạm Thị Thu Thủy và cs. (2015) [38], Thiên môn đông (Asparagus 

cochichinensis (Lour.) Merr.) là một loài cây thuốc quý có nguồn gốc ở Việt Nam. Kết 

quả nghiên cứu trồng tại một số tỉnh ở Việt Nam cho thấy cây có biên độ sinh thái 

rộng và có thể trồng trên nhiều chất đất từ đất cát ven biển đến đồng bằng và trung du 

miền núi, pH từ 4-7, đất thoát nước. 

Loài Trúc Thiên Môn (Asparagus densiflorus), Thiên Môn Măng Bàn Tay (A. 

plumosus), Tút Thiên Mảnh (A. tenuifolius) được trồng làm cảnh ở nhiều địa phương 

nước ta: Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, … Loài 

Thiên Môn Ráng (A. filicinus Buch.-Ham. ex D.Don) được di thực về trồng tại vườn 

cây thuốc Đà Lạt, Lâm Đồng. Năm 2017, Trần Minh Đức, Khoa lâm nghiệp, trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đã di thực loài Thiên môn ráng từ Lâm Đồng về 

trồng tại vùng cát nội đồng xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Măng tây (A. officinalis) được du nhập vào nước ta từ những năm 1960. Đến 

thập niên 1970, nhiều vùng trong nước đã trồng được cây Măng tây để lấy măng như 

Đông Anh (Hà Nội), Kiến An (Hải Phòng), Đức Trọng (Lâm Đồng),…Năm 2012, cây 

Măng tây được sự khuyến khích và được trồng phổ biến ở nhiều tỉnh thành trên cả 

nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, TP. Hồ Chí 

Minh, Ninh Thuận,... Măng tây dễ gây trồng và tỏ ra phù hợp với nhiều vùng sinh thái ở 
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nước ta, đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao và đang được khuyến cáo gây trồng loài 

này. Tuy nhiên, đến nay tại Việt Nam chưa thấy công trình nghiên cứu và cũng chưa có 

địa phương nào nhân giống và gây trồng TMC để làm dược liệu. 

1.2.2.6. Tình hình sản xuất và thị trường sản phẩm TMC 

 Hiện nay, Việt Nam phải nhập nguyên liệu TMC (Shatavari) từ Ấn Độ về để chế 

biến ra sản phẩm giá trị, đó là: “Ích Mẫu lợi Nhi”, có thành phần 100% từ thảo dược, 

trong đó Shatavari chiếm 45,13%, giúp tăng 3,5 lần Prolactin (hoóc môn tạo sữa). Sản 

phẩm của Công ty TNHH tư vấn y dược quốc tế (IMC), địa chỉ: Tầng 3, CT2 Nam Đô 

Complex, 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội [19]. 

1.3. Thảo luận tổng quan và xác định vấn đề nghiên cứu 

Từ những nghiên cứu về phân loại khoa học thực vật, đặc điểm sinh vật học, đặc 

điểm phân bố và sinh thái, giá trị sử dụng và nhu cầu bảo tồn, nhân giống và gây trồng 

loài TMC của các nhà khoa học ở nước ngoài và trong nước cho thấy:  

- Nghiên cứu về phân loại:  

Đến nay, các công trình nghiên cứu phân loại khoa học thực vật ở nước ngoài và ở 

Việt Nam đều thống nhất xếp loài TMC thuộc chi Măng tây (Asparagus), họ 

Asparagaceae, bộ Asparagales, thuộc lớp thực vật một lá mầm (Monocots). Tuy nhiên, 

danh pháp khoa học của loài TMC còn có nhiều tên đồng nghĩa nên ít nhiều ảnh hưởng 

đến quá trình nghiên cứu về loài này. 

- Nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học:  

Nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học loài TMC cho thấy, hầu hết các tài liệu đều 

mô tả đặc điểm hình thái loài về cơ bản là giống nhau, nhưng còn có một số điểm khác 

nhau do môi trường sống mang lại; việc phân loại hoa cũng chưa đồng nhất về dạng hoa 

đơn tính hay lưỡng tính, số lá noãn, số hạt chứa trong 1 quả. 

Do đặc điểm hình thái của các loài thuộc chi Măng tây có nhiều chi tiết giống 

nhau, vì vậy, ở nước ngoài đã có công trình nghiên cứu phân loại dựa trên kết quả phân 

tích cấu trúc phân tử (ADN) của mẫu cho kết quả với độ chính xác cao. Tuy nhiên, ở Việt 

Nam nghiên cứu về hình thái phân loại các loài thuộc chi Măng tây (Thiên môn) còn hạn 

chế, chưa có nghiên cứu về phân tích cấu trúc phân tử của các loài thuộc chi này. Cho 

nên, đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc trong quá trình khai thác, sử dụng một số loài Thiên môn 

tại Việt Nam. 

- Nghiên cứu về đặc điểm phân bố và sinh thái:  

Những nghiên cứu ở nước ngoài về đặc điểm phân bố và sinh thái của loài TMC 

đều có chung nhận định: Loài có phân bố trong vùng khí hậu nhiệt đới ở Châu Á, Úc và 

Châu Phi, tập trung nhiều nhất từ vùng Kashmir lên đến dãy núi Himalaya của Ấn Độ và 
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Nepal. Ở Việt Nam, Phạm Hoàng Hộ nhận định loài có phân bố ở rừng khô, trảng lùm 

bụi, ở độ cao từ 1-1.150 m so với mặt nước biển. Tuy nhiên, ông không nêu rõ loài này có 

phân bố tự nhiên ở địa phương nào thuộc Việt Nam, trong khi 7 loài còn lại thuộc chi 

Măng tây được tác giả này mô tả chi tiết địa phương nơi chúng phân bố ?. 

Loài TMC thích nghi trên đất có tỉ lệ sỏi, đất đá cao ở chân đồi núi giáp vùng đồng 

bằng, ở độ cao 1.300 -1.400 m so với mặt nước biển. Ở Nam Á, TMC thường mọc trong 

rừng khộp khô, đất cát mặn, nơi sinh cảnh cây bụi mở, rừng thứ sinh rụng lá theo mùa, 

hoặc đồi đá vôi bên bờ biển, ở những nơi đai cao tương đối thấp trong sinh cảnh có độ che 

bóng của thảm thực vật. Như vậy, có thể nhận định các nghiên cứu chỉ dừng ở mức độ mô 

tả sinh cảnh nơi TMC phân bố, nhưng chưa chứng minh, làm rõ được TMC là loài cây ưa 

sáng, ưa bóng hay chịu bóng qua các thời kỳ sinh trưởng, phát triển của chúng. 

- Nghiên cứu về giá trị sử dụng:  

Trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về thành phần hóa dược được 

trích xuất từ các bộ phận của loài TMC, trong đó rễ củ được quan tâm nghiên cứu vì rằng 

bộ phận này chứa nhiều thành phần hóa dược nhất. Nhiều công trình nghiên cứu ở nước 

ngoài đã minh chứng TMC (Shatavari) là một loài thảo dược có hiệu quả cao trong điều 

trị các vấn đề liên quan đến hệ thống sinh sản nữ, điều trị các bệnh thần kinh, đặc biệt 

TMC có tác dụng dụng kháng ung thư biểu mô tế bào vú,…Ở Việt Nam, nghiên cứu về 

giá trị dược liệu của TMC còn rất hạn chế. 

- Nghiên cứu về nhu cầu bảo tồn:  

Do sử dụng nhiều nên nhu cầu tiêu thụ TMC trên phạm vi toàn cầu liên tục gia 

tăng, dẫn đến nạn khai thác hủy diệt, môi trường sống tự nhiên bị đe dọa nghiêm trọng. 

Tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam, nghiên cứu của Võ Thị Minh Phương và cs đã nhận định môi 

trường sống tự nhiên của TMC đang dần bị phá vỡ và thu hẹp bởi hoạt động phá rừng, lấn 

chiếm đất rừng để canh tác nương rẫy, cháy rừng,…[30]. Do đó, hoạt động bảo tồn loài 

này cấp bách và rất cần thiết trong tình hình hiện nay. 

- Nghiên cứu về nhân giống và gây trồng 

Ở nước ngoài đã có những nghiên cứu nhân giống in vitro loài TMC cho kết quả 

khả quan phục vụ gây trồng và phát triển nguồn nguyên liệu thảo dược. Một số nghiên 

cứu chỉ ra nhược điểm của kỹ thuật nhân giống hữu tính từ hạt TMC, đó là: hệ số nhân 

giống thấp, không đáp ứng nhu cầu gây trồng thương mại, hạt giống khó nẩy 

mầm,…Chưa tìm thấy nghiên cứu về kỹ thuật giâm hom tạo cây giống vô tính loài TMC. 

Các công trình nghiên cứu đều có chung nhận định: TMC có thể trồng trên nhiều 

loại đất, tuy nhiên, đất sét pha cát và đất giàu chất hữu cơ, có độ pH 6-8,5 là phù hợp hơn 

cho tăng trưởng của rễ củ. Khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới ẩm ướt, có nhiệt độ từ 10oC - 
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450C và lượng mưa trung bình hàng năm đến 2.500 mm, độ cao địa hình lên đến 1.400 m 

là thích hợp để trồng TMC.  

Lãnh thổ Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới có ngưỡng nhiệt độ trung 

bình các tháng trong năm dao động từ 210C-270C và tăng dần từ Bắc vào Nam, lượng 

mưa trung bình hàng năm từ 1.500 mm - 2.000 mm với độ cao địa hình cũng rất đa dạng 

[6]. Như vậy, với đặc điểm khí hậu, đất đai và địa hình của Việt Nam chúng ta có thể gây 

trồng thành công loài TMC. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy công trình nghiên cứu nào liên 

quan đến nhân giống và gây trồng TMC ở bất kỳ địa phương nào của Việt Nam.  

Tóm lại, trước thời điểm đề tài này được triển khai thực hiện, những thông tin 

nghiên cứu về loài Thiên môn chùm còn rất hạn chế, chưa được đề cập đến trong các tài 

liệu cây thuốc và bài thuốc của tác giả đầu ngành như Đỗ Tất Lợi (2004) [23], Võ Văn 

Chi (2012) [5], và các công trình nghiên cứu về cây thuốc của các tác giả khác. Vì thiếu 

những thông tin khoa học cơ bản, chính thống, cho nên loài Thiên môn chùm chưa được 

xếp vào danh mục thực vật thuộc Sách đỏ Việt Nam (2007) [46] và Nghị định 06/NĐ-

CP (2019) [7], trong khi loài này đang tiềm ẩn nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Đến nay, 

chưa tìm thấy bất kỳ nguồn tài liệu nào liên quan đến nhân giống, gieo ươm và gây trồng, 

khai thác và sử dụng loài Thiên môn chùm ở Việt Nam. Chính vì vậy, việc thực hiện đề 

tài “Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn, phát triển loài Thiên môn chùm 

(Asparagus racemosus Willd.) tại tỉnh Gia Lai” là rất cần thiết. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

2.2.1.1. Phạm vi về lĩnh vực nghiên cứu 

 Nội dung nghiên cứu thuộc 03 lĩnh vực sau đây: 

1- Thực vật học: Nghiên cứu về hình thái, phân loại, sinh trưởng, phát triển, 

sinh thái và phân bố loài Thiên môn chùm tại khu vực nghiên cứu; 

2- Lâm học: Nghiên cứu về đặc điểm quần thể, một số đặc điểm cấu trúc lâm 

phần, sinh cảnh nơi phân bố, đặc điểm tái sinh. Kỹ thuật gieo ươm cây con từ hạt và 

trồng thực nghiệm ở hiện trường; 

3- Xã hội: Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác sử dụng TMC làm thuốc, 

tình trạng và các mối đe dọa, các giải pháp bảo tồn khả thi đối với loài TMC. 

2.2.1.2. Phạm vi về không gian 

1- Phạm vi điều tra thực địa:  

- Điều tra sơ bộ: Địa bàn điều tra tại 13 huyện (Kbang, Kông Chro, Đăk Pơ, 

Mang Yang, Đăk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Phú Thiện, Ia 

Pa, Krông Pa) thuộc tỉnh Gia Lai, ưu tiên chọn những địa phương đã có thông tin về 

loài TMC phân bố. 

- Điều tra tỉ mỉ: Trên cơ sở kết quả điều tra sơ bộ, đề tài đã chọn 6 huyện đại 

diện (có TMC phân bố tự nhiên; đặc điểm khí hậu, đất đai đại diện cho từng tiểu vùng; 

đại diện cho văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar, Jrai), bao gồm: KBang, Kông 

Chro, Krông Pa, Mang Yang, Chư Pưh, Đức Cơ. Mỗi huyện chọn 3 xã để tiến hành 

điều ta tỉ mỉ về loài TMC. 

2- Địa điểm bố trí thí nghiệm:   

- Vườn sưu tập loài Thiên môn: Loài thiên môn đã được sưu tầm, di thực và 

trồng tạo nguồn mẫu và vật liệu giống phục vụ nghiên cứu tại Trung tâm thực nghiệm 

Mang Yang, thuộc Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên.  

- Xây dựng vườn ươm sản xuất cây giống từ hạt: Tại Trung tâm thực nghiệm 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Quy mô diện tích 150m2; 

- Trồng thực nghiệm: Đề tài đã triển khai trồng tại 03 địa điểm, gồm: (1) Xã 

Đăk Tơ Pang, huyện Đăk Pơ; (2) Xã Ayun, huyện Mang Yang; (3) Xã Ia Chía, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích trồng thực nghiệm từ 200 - 250m2/ địa điểm. 
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2.2.1.3. Phạm vi về thời gian 

Đề tài được thực hiện và hoàn thành trong thời gian 03 năm (2017 – 2019) 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

- Loài cây: Đối tượng nghiên cứu là loài Thiên môn chùm (Asparagus 

racemosus Willd.) có phân bố tự nhiên tại Gia Lai. 

- Nguồn vật liệu giống: Hạt giống của loài TMC được thu thập tại thực địa và 

các cây trong vườn mẫu được cách ly với các loài khác cùng chi Asparagus.  

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Luận án thực hiện các nội dung nghiên cứu chính sau đây : 

1). Danh pháp khoa học và đặc điểm sinh vật học của loài Thiên môn chùm 

- Giám định loài và xác định danh pháp khoa học loài TMC 

- Đặc điểm sinh vật học của loài Thiên môn chùm 

2). Đặc điểm phân bố và sinh thái của loài TMC 

- Hiện trạng phân bố của loài Thiên môn chùm 

- Đặc điểm phân bố và sinh thái của loài Thiên môn chùm 

3). Cơ sở khoa học và thực tiễn để bảo tồn và phát triển Thiên môn chùm tại 

tỉnh Gia Lai 

- Tri thức bản địa về khai thác và sử dụng Thiên môn chùm 

- Thực trạng công tác quản lý và các mối đe dọa đối với loài TMC tại tỉnh Gia Lai 

- Tiềm năng gây trồng và phát triển Thiên môn chùm 

- Kỹ thuật gieo ươm loài Thiên môn chùm  

- Kỹ thuật trồng loài Thiên môn chùm trên các điều kiện lập địa khác nhau 

4). Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp tiếp cận 

- Tiếp cận lý luận: Sử dụng cách tiếp cận hệ thống theo “Khung Logic – LF” 

trong lý luận và phân tích. 

- Tiếp cận toàn diện và phân tích thông tin đa chiều: Sử dụng số liệu thứ cấp kết 

hợp đi khảo sát, điều tra thực địa có sự tham gia của người dân địa phương. Để nguồn 

dữ liệu, thông tin đưa vào phân tích, đánh giá đảm bảo tính chính xác và đầy đủ, đề tài 

sử dụng phương pháp kiểm tra chéo thông tin, đồng thời có người địa phương Bahnar, 

Jrai làm cộng tác viên trong nghiên cứu, nên loại trừ được rào cản về ngôn ngữ trong 

quá trình tiếp cận và khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu. 
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- Tiếp cận nơi phân bố tự nhiên của loài: Mỗi sinh vật trên trái đất nói chung và 

các loài cây rừng nói riêng đều có mối quan hệ tương hỗ, mật thiết với hoàn cảnh sinh 

thái nơi phân bố, chính vì vậy khi nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học của loài cần 

tiếp cận thực tế nơi có loài cây đó mọc tự nhiên. 

- Tiếp cận thực nghiệm: Để đạt được mục tiêu và các nội dung đặt ra, đề tài đã 

kết hợp nghiên cứu thực nghiệm trong môi trường vườn ươm và triển khai trồng Thiên 

môn chùm ở ngoài thực địa. 

 

Hình 2.1. Sơ đồ Khung phương pháp nghiên cứu của đề tài 

2.3.2. Phương pháp kế thừa tài liệu thứ cấp 

Đề tài đã kế thừa có chọn lọc các tài liệu nghiên cứu trong nước và ở nước 

ngoài có liên quan đến loài Thiên môn chùm (phân loại, đặc điểm phân bố, đặc điểm 

sinh vật học, sinh thái học, giá trị sử dụng, kỹ thuật nhân giống, gieo ươm và gây 

trồng, …) để định hướng cho các nội dung nghiên cứu và phân tích kết quả. Các thông 

tin này đều đã được đề cập trong số các công trình nghiên cứu trình bày trong Chương 

1 và mục Tài liệu tham khảo của Luận án. 
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2.3.3. Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 

2.3.3.1. Phương pháp xác định danh pháp khoa học và đặc điểm sinh vật học loài 

Thiên môn chùm 

a) Phương pháp giám định loài và xác định danh pháp khoa học 

- Sử dụng phương pháp so sánh hình thái:  

+ Thu thập mẫu thực vật: Đề tài đã điều tra thực địa theo các tuyến để lấy mẫu 

làm cơ sở định danh loài. Mẫu được xử lý dưới 02 dạng: Mẫu tiêu bản ép khô (bao 

gồm mẫu thân, lá, hoa, quả được ép khô và khâu thành tiêu bản kèm theo nhãn ghi rõ 

các thông tin cần thiết); mẫu dạng hình ảnh màu (hình ảnh thân lá, hoa, quả, rễ củ) có 

độ phân giải cao, rõ nét. 

+ Định danh loài: Đối chiếu hình thái mẫu vật thu thập được với các tài liệu sử 

dụng trong định danh loài của Phạm Hoàng Hộ (1999, 2000) [14], Flora of China [64] 

và http://www.theplantlist.org [103]. 

- Phương pháp sinh học phân tử: Đề tài đã tiến hành phân tích di tuyền từ mẫu 

lá loài Thiên môn chùm, sử dụng makers ITS 1, matK, đối chứng trên Ngân hàng gene 

quốc tế (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) so với các loài đã có ở Việt Nam. 

Phương pháp cụ thể như sau: 

Bước 1. Trích ly DNA tổng: DNA được trích ly từ mẫu lá bằng bộ kít Gene jet 

Plant Genomic DNA Purification Mini Kit của hãng Thermo, Mỹ theo quy trình do 

nhà sản xuất cung cấp. 

Bước 2. Sử dụng phương pháp PCR (Polymerase Chain Reaction): khuếch đại 

vùng trình tự ITS 1 (thuộc hệ DNA nhân) bằng cặp mồi ITS1-2 với kích thước lý 

thuyết là 300 bp [97] và vùng matK (thuộc hệ DNA lục lạp) bằng cặp mồi Kim3F/1R 

với kích thước lý thuyết là 750 bp [48]. Sản phẩm PCR được tinh sạch và giải trình tự 

2 chiều bằng phương pháp Sanger [44]. 

Bước 3. Xử lý kết quả: Kiểm tra độ chính xác của kết quả giải trình tự 2 chiều 

của vùng gene ITS1 và matK và thiết lập trình tự consensus bằng phần mềm Finch TV 

và Seaview. Các trình tự được sắp xếp thẳng hàng bằng phần mềm Clustal X2.1, xây 

dựng cây phả hệ thể hiện mối quan hệ di truyền giữa mẫu AS (mẫu lá phân tích) và các 

loài thuộc chi Asparagus hiện có trên dữ liệu GeneBank bằng phần mềm MEGA6 dựa 

trên phương pháp Neighbor-joining [44]. 

Kết quả tích hợp 2 phương pháp so sánh hình thái và phân tích cấu trúc phân tử 

sẽ đưa ra kết quả phân loại và danh pháp khoa học của loài. 

http://www.theplantlist.org/
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b) Phương pháp xác định một số đặc điểm sinh vật học cơ bản của loài TMC 

(1). Phương pháp xác định hình thái 

- Định tính: Quan sát, mô tả màu sắc, hình dạng các bộ phận của cơ quan sinh 

dưỡng (thân, cành, lá, gốc, rễ củ) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) của loài Thiên 

môn chùm. 

- Định lượng: Đo đếm chi tiết về số lượng, kích thước các bộ phận gồm thân, 

cành lá, hoa, quả, rễ củ của loài Thiên môn chùm. Sử dụng thước Panme để đo kích 

thước thân, cành, diệp chi, lá, rễ củ và cân điện tử cỡ nhỏ để xác định khối lượng quả 

và hạt. Số lượng mẫu đảm bảo độ tin cậy trong xử lý thống kê (n ≥ 30). 

(2). Phương pháp xác định đặc điểm vật hậu học 

- Điều tra phỏng vấn người dân địa phương để biết chu kỳ sinh trưởng phát triển 

của Thiên môn chùm: Mùa ra chồi và phát triển thành thân mới, ra lá non, tuổi ra hoa, 

quả, tuổi đạt sản lượng quả cao nhất,... 

- Quan sát, theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển của Thiên môn chùm ở thực 

địa tại các điểm nghiên cứu thuộc các tiểu vùng sinh thái khác nhau trong tỉnh. 

Tổng hợp số liệu từ điều tra phỏng vấn người dân địa phương và quan sát, theo 

dõi thực địa nhằm xây dựng lịch sinh trưởng, phát triển của Thiên môn chùm. 

(3). Phương pháp xác định đặc điểm tái sinh  

- Điều tra phỏng vấn người dân địa phương để biết đặc điểm tái sinh của loài 

TMC: Nguồn gốc tái sinh, mùa vụ tái sinh, sự tác động của ngoại cảnh đến chất lượng 

tái sinh,... 

- Điều tra tình hình tái sinh của Thiên môn chùm trên hệ thống các ô dạng bản ở 

thực địa, phương pháp điều tra được trình bày chi tiết ở mục 2.3.3.2. của luận án này. 

2.3.3.2. Phương pháp xác định đặc điểm phân bố và sinh thái loài Thiên môn chùm 

a) Điều tra sơ bộ (điều tra phát hiện) 

Mục đích của việc điều tra sơ bộ nhằm xác định khu vực nghiên cứu mang tính 

đại diện cho toàn tỉnh Gia Lai (sơ bộ phát hiện địa điểm phân bố của TMC; đặc điểm khí 

hậu; đất đai, địa hình; thảm thực vật và đặc điểm cộng đồng dân cư bản địa). Đồng thời 

làm cơ sở để thiết lập các tuyến điều tra tỉ mỉ về phân bố của loài TMC ngoài thực địa. 

Căn cứ vào bản đồ hành chính và bản đồ hiện trạng rừng của tỉnh, tiến hành 

khảo sát, điều tra sơ bộ trên các trục đường (Quốc lộ 19 và 14; các Tỉnh lộ) đi qua các 

huyện trong khu vực nghiên cứu. Kết hợp tiếp xúc cộng đồng và sử dụng bảng hỏi 

kèm theo hình ảnh của loài Thiên môn chùm để thu thập thông tin ban đầu từ người 

dân địa phương làm cơ sở định hướng cho việc thiết lập các tuyến điều tra. 



34 

 

Từ các nguồn thông tin thu được, tiến hành lập một số tuyến lát cắt địa hình để 

điều tra thực địa về sự hiện hữu của loài Thiên môn chùm: Sử dụng máy định vị GPS 

lưu lại vị trí nơi phân bố, mục trắc để đánh giá nhanh đặc điểm sinh cảnh, bao gồm: 

hiện trạng rừng, tổ thành các loài cây chủ yếu, tình hình sâu hại, dấu vết động vật rừng 

hay gia súc, đặc điểm tầng đất mặt, vết tích lửa rừng, mức độ tác động do con người 

gây nên,… 

b) Điều tra tỉ mỉ 

- Thiết lập hệ thống tuyến điều tra theo lát cắt địa hình 

Căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, kết hợp sử dụng bản đồ hiện trạng và quy hoạch 

3 loại rừng mới cập nhật, tiến hành lập các tuyến điều tra theo lát cắt địa hình, đồng 

thời tùy vào tình hình thực tế để lập các tuyến phụ (hình xương cá) xuất phát từ 

tuyến điều tra chính để đặt các ô tiêu chuẩn điều tra bổ sung (Phụ lục 2.6). 

Tuyến điều tra phải đảm bảo nguyên tắc: Tuyến phải đi qua nhiều dạng địa 

hình, sinh cảnh (trạng thái rừng) và chiều dài tuyến phù hợp với thực tế. Tại mỗi 

huyện, lập ít nhất 3 tuyến điều tra mang tính đại diện cho đặc điểm địa hình và sinh 

cảnh của khu vực.  

- Lập hệ thống các ô tiêu chuẩn (OTC) thu thập dữ liệu điều tra. Tùy theo mục 

đích điều tra để thiết lập hai dạng ô tiêu chuẩn là OTC bố trí theo phương pháp điển 

hình (sau đây sẽ gọi tắt là ô tiêu chuẩn điển hình) và OTC bố trí theo phương pháp hệ 

thống (gọi tắt là ô tiêu chuẩn hệ thống). 

 Các OTC điển hình có diện tích lớn nhưng số lượng hạn chế nhằm mục đích 

điều tra tỷ mỷ đặc điểm cấu trúc các thành phần của quần xã thực vật và các yếu tố lập 

địa đại diện cho địa điểm khảo sát. 

 Các OTC hệ thống có diện tích nhỏ nhưng số lượng lớn được bố trí tương đối 

đồng đều và rộng khắp khu vực nghiên cứu để đánh giá hiện trạng và phát hiện quy 

luật phân bố của loài theo các nhân tố địa lý, địa hình và các yếu tố sinh thái. 

(1). Lập các ô tiêu chuẩn điển hình 

Căn cứ vào tình hình thực tế, tiến hành lập 18 OTC điển hình có diện tích mỗi ô 

là 2.000 m2 (40 x 50 m) trên hệ thống các tuyến điều tra để xác định đặc điểm cấu trúc 

rừng và điều kiện lập địa nơi có TMC mọc tập trung. Tại mỗi địa bàn nghiên cứu, lập 

ít nhất 3 OTC điển hình để thu thập các thông tin cần thiết, bao gồm: 

 Đặc điểm của tầng cây gỗ lớn 

i). Thu thập số liệu tầng cây gỗ lớn 

Các chỉ tiêu cần xác định là: tổ thành loài, các chỉ tiêu sinh trưởng bình quân, 

độ tàn che bình quân và chất lượng sống của lâm phần. 
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Đối tượng đo đếm là toàn bộ các cây gỗ có đường kính ở vị trí 1,3m (D1,3) ≥ 

6cm có mặt trong OTC (Phụ lục 2.1). Các chỉ tiêu cần xác định cho từng cá thể và 

toàn ô: 

 Tên loài thực vật: nhận biết loài thông qua đặc điểm hình thái tại thực địa. 

Đối với những loài chưa biết, hoặc còn nghi ngờ, thu thập đủ mẫu (lá, hoa, quả, 

vỏ,...), chụp lại hình ảnh và gắn mã số để tiếp tục tra cứu trong phòng thí nghiệm 

hoặc gửi các chuyên gia giám định.  

 Đường kính ở vị trí 1,3m (D1,3): Dùng thước dây chuyên dụng để đo kích 

thước thân cây ở vị trí độ cao 1,3m so với bề mặt đất.  

 Chiều cao vút ngọn (Hvn): Dùng thước dây xác định khoảng cách từ điểm 

đứng đo đến vị trí gốc cây, sau đó dùng thước đo cao Blume-Leiss để đo Hvn của 

thân cây.  

 Độ tàn che của lâm phần: Trong OTC, lập 6 tuyến cơ sở (Tcs) để đo đếm, xác 

định độ tàn che tầng cây gỗ tại điểm khảo sát (Hình 2.2 và 2.3). 

 Phẩm chất cây: xếp loại phẩm chất từng cây theo 3 cấp chất lượng: tốt - 

trung bình - xấu bằng phương pháp mục trắc (đánh giá nhanh thông qua ngoại hình 

của thân cây và tán lá). 

ii) Xử lý số liệu tầng cây gỗ lớn 

+ Xác định công thức tổ thành: sử dụng chỉ số IV% (Important Value) của Daniel 

Marmillod (dẫn theo Vũ Đình Huề (1984) [18] và Đào Công Khanh (1996) [20]): 

 (2.1) 

Trong đó, IVi% là chỉ số mức độ quan trọng của loài i trong quần xã; ni% là tỷ 

lệ phần trăm của loài i so với tổng số cá thể của của các loài trong OTC; gi% là tỷ lệ 

phần trăm tiết diện ngang của loài i so với tổng tiết diện ngang của OTC.  

                   (2.2) 

Trong đó: ni là số cá thể của loài i; N là tổng số cá thể của tất cả các loài có 

trong OTC. 

                  (2.3) 

Trong đó: gi là tổng tiết diện ngang của loài i; G là tổng tiết diện ngang của các loài 

trong OTC 
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 (2.4) 

Trong đó: g1, g2,…gn là tiết diện ngang của mỗi loài cây có trong OTC 

  (2.5) 

Trong đó: D là đường kính trung bình (D1,3) của loài thứ i. 

Theo Misra R. (1968) [88], những loài cây nào có IV%> 5% mới thực sự có ý 

nghĩa về mặt sinh thái trong lâm phần. Mặt khác, theo Thái Văn Trừng (1978) [40], 

trong một lâm phần, nhóm loài cây nào đó chiếm trên 50% tổng số cá thể của tầng cây 

cao thì nhóm loài đó được coi là nhóm loài ưu thế. Đó là những chỉ dẫn làm cơ sở 

quan trọng xác định loài và nhóm loài ưu thế. Tính tổng IV% của những loài có trị số 

này > 5% từ cao đến thấp và dừng lại khi tổng IV% đạt 50%. 

+ Xác định cấu trúc và các chỉ tiêu sinh trưởng và của lâm phần: Mật độ (N/ha); 

D1,3; Hvn trung bình; trữ lượng (M/ha) của lâm phần được tính toán, tổng hợp theo 

phương pháp xử lý số liệu điều tra lâm học.  

+ Tính độ tàn che lâm phần: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Lâm 

nghiệp ( 2017), độ tàn che là mức độ che kín của tán cây rừng theo phương thẳng đứng 

trên một đơn vị diện tích rừng được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười.  

Độ tàn che của lâm phần được tính theo công thức sau: 

R = (r1 + r2 +…+ r6)/6   (2.6) 

Trong đó: R là độ tàn che của OTC; r1, r2, r3, r4, r5, r6 là độ tàn che của các tuyến 

cơ sở trong OTC. 

Độ tàn che của rừng là giá trị bình quân độ tàn che của các OTC trong khu rừng đó 

Ví dụ: Số liệu đo đếm độ tàn che trên 1 tuyến cơ sở (dài 40 m) trong OTC số 01 

thu được kết quả như hình 2.2 sau đây: 

 

Hình 2.2. Sơ đồ minh họa độ tàn che trên tuyến cơ sở (Tcs) trong OTC 

https://thukyluat.vn/vb/luat-lam-nghiep-2017-59aad.html#dieu_2-4
https://thukyluat.vn/vb/luat-lam-nghiep-2017-59aad.html#dieu_2-4
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Như vậy, độ tàn che của cây gỗ lớn trên tuyến cơ sở 01 của OTC tính được là: 

r1 = (5,2 + 2,4 + 9,4 + 6,2)/40 = 0,58 

Tương tự tính toán độ tàn che cho các tuyến cơ sở còn lại và sau đó xác định độ 

tàn che chung của OTC, tổng hợp kết quả của tất cả các OTC trong cùng một trạng 

thái để xác định được khoảng biến động và trị số bình quân của độ tàn che lâm phần. 

Lưu ý: Phần tán lá giao nhau chỉ được đo đếm 01 lần. Ở hình vẽ trên phần giao 

nhau chỉ được tính cho chiều rộng tán lá của cây số 3. 

 

Hình 2.3. Sơ đồ bố trí các ô dạng bản và các tuyến cơ sở (Tcs) trong OTC điển hình 

 Thu thập số liệu về tầng cây tái sinh, cây bụi, thảm tươi 

Trên mỗi ô tiêu chuẩn, tiến hành lập 5 ô dạng bản với diện tích mỗi ô 25 m2 (gồm 

1 ô ở giữa và 4 ô nằm 4 gốc của ô tiêu chuẩn) để điều tra tầng cây tái sinh, cây bụi, dây 

leo, thảm cỏ và số lượng cây Thiên môn chùm, đồng thời xác định tọa độ vị trí nơi 

chúng hiện hữu (Phụ lục 2.2).  

+ Tính tổ thành cây tái sinh, cây bụi thảm tươi 

 Xác định tỷ lệ tổ thành được tính theo công thức: 

                                                      (2.7) 

Trong đó: ni% là tỷ lệ tổ thành của loài i; ni là số lượng cá thể loài i; N là tổng 

số cá thể của các loài điều tra. 

Theo Nguyễn Đắc Triển và cs (2016) [39], nếu ni 5% thì loài đó được tham 

gia vào công thức tổ thành, nếu ni < 5% thì loài đó không được tham gia vào công thức 

tổ thành, các loài này sẽ cộng gộp thành loài khác (LK). 
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 Xác định hệ số tổ thành của từng loài: 

                     (2.8) 

Trong đó: Trong đó:  Ki: Hệ số tổ thành loài thứ i,  ni: Số lượng cá thể loài i, N: 

Tổng số cá thể điều tra. 

Các chỉ tiêu về mật độ cây tái sinh, cây bụi thảm tươi, cây Thiên môn chùm, tỷ lệ 

tái sinh chồi hạt; chất lượng tái sinh,...được tính toán, tổng hợp theo phương pháp xử lý 

số liệu điều tra lâm học.  

 (2). Lập các ô tiêu chuẩn hệ thống  

 Mục đích lập các OTC hệ thống nhằm bổ sung thêm các dữ liệu để xác định tần 

suất và mật độ phân bố, đặc điểm phân bố của TMC theo đai cao địa hình, độ dốc, 

hướng phơi và sinh cảnh sống của TMC. Tổng số OTC hệ thống đã được lập để thu 

thập số liệu nghiên cứu là 930 ô, phân bổ đều khắp các dạng sinh cảnh, địa hình và các 

yếu tố sinh thái khác nhau trong khu vực điều tra. 

+ Phương pháp bố trí các OTC 

Căn cứ vào các cọc móc lý trình của tuyến điều tra (điểm đánh dấu mang tính 

hệ thống cứ 150 m/cọc) và sinh cảnh mà tuyến đi qua để lập các OTC có diện tích là 

100 m2/ô với khoảng cách giữa các OTC khoảng 150 m. Mỗi sinh cảnh lập 10 OTC hệ 

thống để điều tra thu thập số liệu. 

+ Thu thập số liệu trong OTC 

Trên mỗi OTC cần ghi chép các thông tin cần thiết gồm: Định vị tọa độ OTC; 

xác định loại hình sinh cảnh; xác định có hay không có TMC trong OTC (nếu có thì 

đếm số lượng và định vị điểm TMC mọc); mục trắc xác định loài cây chủ yếu tầng cây 

gỗ lớn, cây tái sinh, cây bụi thảm tươi; mục trắc đánh giá độ tàn che của rừng (nếu có); 

đặc điểm lớp đất mặt; mức độ tác động; dấu vết động vật,… 

+ Phân tích dữ liệu từ kết quả thu được trên các OTC 

Tổng hợp kết quả điều tra để xác định các chỉ tiêu sau đây: 

 Tần số và tần suất xuất hiện của loài TMC theo các yếu tố địa hình (độ cao, 

độ dốc, hướng phơi, vị trí địa hình – chân/sườn/đỉnh), sinh cảnh (trạng thái thực vật), 

chế độ ánh sáng (độ tàn che của tầng cây gỗ, độ che phủ của thực bì), đất đai, ... 

 Khoảng biến động và mật độ bình quân của loài TMC theo các yếu tố địa hình 

và sinh thái (sinh cảnh, chế độ ánh sáng, đất đai, ...). 

Căn cứ và kết quả tính toán để xác định mối quan hệ giữa loài TMC với các 

nhân tố điều tra. 
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c) Phương pháp thu thập số liệu về đất  

Thiên môn chùm có đặc điểm hệ rễ củ mọc tỏa tròn xung quanh gốc và chỉ ăn 

sâu vào tầng đất mặt khoảng 10 cm. Vì vậy, đề tài quan tâm đánh giá đặc điểm của 

tầng đất mặt và lớp thảm mục trên mặt đất. Tại trung tâm OTC, đào 01 phẫu diện đất 

(dạng phẫu diện phụ kích thước 50cmx50cmx50cm) để điều tra, mô tả đặc điểm tầng 

đất mặt (hình 2.3 và phụ lục 2.3).  

Để xác định thành phần cơ giới của đất, đề tài đã sử dụng 2 phương pháp chính 

là phân tích theo cấp hạt và phương pháp vê tay, xác định độ pH của đất bằng phương 

pháp sử dụng giấy quỳ. Các đặc điểm khác của đất được kế thừa từ các tài liệu có liên 

quan đến đất đai tại địa điểm nghiên cứu: Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 9487:2012) về 

Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn [45]; Bản đồ số về lớp dữ liệu 

đất đai, thổ nhưỡng tỉnh Gia Lai [17],… 

d) Phương pháp đánh giá đặc điểm khí hậu 

Đề tài kết hợp giản đồ ẩm nhiệt (giản đồ khí hậu Gaussen Walter) và chỉ số khô 

hạn của Thái Văn Trừng (1998) để phân tích yếu tố lượng mưa và nhiệt độ tại khu vực 

nghiên cứu.  

Theo Gaussen Walter, phân chia chế độ ẩm nhiệt thành 3 thời kỳ: Thời kỳ khô 

là khi đường biến trình mưa nằm dưới đường biến trình của nhiệt độ; thời kỳ ẩm là khi 

đường biến trình mưa vượt trên đường biến trình nhiệt độ; thời kỳ dư ẩm là khi lượng 

mưa vượt 100 mm (đường cơ sở). 

Theo Thái Văn Trừng (1999) [41] đã đưa ra chỉ số khô hạn để để phân tích yếu 

tố lượng mưa và nhiệt độ tại khu vực nghiên cứu, được biểu diễn bằng công thức:   

X = S.A.D, trong đó: 

+ S biểu thị số tháng khô được xác định là những tháng có lượng mưa nhỏ hơn 

hoặc bằng hai lần nhiệt độ (Ps ≤ 2t);  

+ A biểu thị số lượng tháng hạn trong mùa khô được xác định là những tháng có 

lượng mưa bé hơn hoặc bằng nhiệt độ (Pa ≤ t);  

+ D biểu thị số tháng kiệt với lượng mưa tháng xấp xỉ bằng 0 hoặc Pd ≤ 5 mm. 

Chỉ số khô hạn của Thái Văn Trừng đã bổ sung cho giản đồ Gaussen Walter ở điểm xác 

định thêm mức độ hạn kiệt trong mùa khô bằng cách dùng 2 con số A và D. 

Kết quả tích hợp hai phương pháp này sẽ góp phần làm rõ đặc điểm khí hậu tại 

địa phương nơi có TMC phân bố tự nhiên, đây là cơ sở khoa học quan trọng để xác 

định đặc điểm sinh thái và phân bố của loài cây này. 
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2.3.3.3. Phương pháp xác định cơ sở khoa học và thực tiễn để bảo tồn và phát triển 

TMC tại tỉnh Gia Lai 

a) Phương pháp xác định tri thức bản địa của cộng đồng Bahnar, Jrai về 

khai thác và sử dụng TMC 

(1). Xác định các điểm nghiên cứu và dung lượng mẫu điều tra 

- Điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu đã được triển khai trên địa bàn 6 huyện đại diện cho văn hóa truyền 

thống của cộng đồng người Bahnar, Jrai thuộc tỉnh Gia Lai, trong đó: Điều tra tri thức 

bản địa của cộng đồng Bahnar ở 3 huyện: Mang Yang, Kông Chro, KBang; và cộng 

đồng Jrai ở 3 huyện: Krông Pa, Chư Pưh, Đức Cơ. 

- Dung lượng mẫu điều tra 

Đề tài đã tiến hành phỏng vấn 60 người (30 người Bahnar và 30 người Jrai). Đối 

tượng phỏng vấn bao gồm: Các thầy thuốc, những người am hiểu về cây thuốc, bài thuốc 

được cộng đồng người Bahnar, Jrai khai thác và sử dụng chữa bệnh (phụ lục 2.4 và 2.5). 

(2). Phương pháp Thực vật học dân tộc 

Đề tài đã sử dụng phương pháp Thực vật dân tộc học để điều tra nghiên cứu tri 

thức bản địa của người Bahnar, Jrai về khai thác, sử dụng loài TMC làm thuốc chữa 

bệnh được tiến hành theo các phương pháp nghiên cứu thực vật dân tộc học của Gary 

J. Martin (2002) [27], bao gồm: 

+ Thu thập mẫu tiêu bản cây thuốc: Điều tra thực địa cùng thầy thuốc địa 

phương để nhận diện loài TMC và thu thập mẫu tiêu bản một số loài cây thuốc khác có 

liên quan trong các bài thuốc. 

+ Định danh loài cây thuốc: Kế thừa kết quả công trình nghiên cứu đã được 

công bố về phân loại và đặc điểm hình thái loài TMC (Võ Thị Minh Phương và cs., 

2017 [30]; Viện Sinh thái miền Nam, 2017 [44]). Đối với các loài cây thuốc khác: Xác 

định tên loài theo phương pháp so sánh hình thái dựa vào một số sách tham khảo như: 

Cây cỏ Việt Nam của Phạm Hoàng Hộ, 1999 [14]; Danh lục các loài thực vật Việt 

Nam của Nguyễn Tiến Bân, 2003 [1]; Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của Đỗ 

Tất Lợi, 2004 [23]; Từ điển cây thuốc Việt Nam của Võ Văn Chi, 2012 [5]. 

+ Thu thập thông tin về hoạt động khai thác, sử dụng TMC làm thuốc chữa 

bệnh: Sử dụng phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc để thu thập thông tin từ các thầy 

thuốc, những người dân có kinh nghiệm về khai thác và sử dụng TMC làm thuốc chữa 

bệnh tại khu vực nghiên cứu (Phụ lục 2.4 và 2.5). 
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b) Phương pháp đánh giá thực trạng công tác quản lý và các mối đe dọa  

Sử dụng bảng hỏi để điều tra phỏng vấn người dân địa phương (60 phiếu điều 

tra) và cán bộ Nhà nước làm việc tại địa phương (cán bộ xã, cán bộ lâm nghiệp, kiểm 

lâm sở tại: 30 phiếu) để thu thập thông tin về tình hình quản lý LSNG, các mối đe dọa 

đến sự sinh tồn của loài TMC. 

c) Phương pháp xác định khu vực tiềm năng gây trồng và phát triển TMC 

(1). Cơ sở dữ liệu xây dựng bản đồ khu vực tiềm năng gây trồng TMC 

 Đặc điểm sinh thái loài (ngưỡng nhiệt độ, lượng mưa, độ tàn che) 

Tích hợp số liệu điều tra thực địa về sự phân bố của loài TMC với các tài liệu 

thứ cấp: Bản đồ khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa), bản đồ hiện trạng rừng của tỉnh Gia 

Lai. Đối chứng tài liệu tổng quan, bổ sung, điều chỉnh để xác định sự tương thích về 

đặc điểm sinh thái loài, đồng thời thiết lập các lớp bản đồ tương thích về nhiệt độ, 

lượng mưa, độ tàn che đối với loài TMC. 

 Đặc điểm điều kiện lập địa (đai cao, độ dốc, hướng phơi; loại đất) 

Tích hợp số liệu điều tra thực địa về sự phân bố của TMC với các tài liệu thứ 

cấp: Bản đồ địa hình (đai cao, độ dốc, hướng phơi), bản đồ đất, bản đồ hiện trạng rừng 

của Gia Lai. Đối chứng tài liệu tổng quan, đồng thời bổ sung, điều chỉnh để xác định 

sự tương thích về đặc điểm điều kiện lập địa, đồng thời thiết lập các lớp bản đồ tương 

thích về độ cao, độ dốc, hướng phơi địa hình, loại đất đối với loài TMC. 

(2). Khu vực tiềm năng gây trồng và phát triển loài TMC 

Từ các đặc điểm sinh thái của cây TMC, tiến hành mô hình hóa lên bản đồ dựa trên 

các dữ liệu bản đồ nền theo dạng nhị phân (nghĩa là khu vực thích hợp và khu vực không 

thích hợp) và tách các lớp bản đồ thành phần có đặc điểm tương thích ra, sau đó chồng lớp 

để chọn các khu vực hội tụ đầy đủ các đặc điểm tương thích về khí hậu, loại đất, địa hình, 

sinh cảnh cho loài TMC sinh trưởng và phát triển. Quy trình xây dựng bản đồ phân bố 

tiềm năng của loài TMC được trình bày ở hình 2.4. 
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Hình 2.4. Quy trình lập bản đồ phân bố tiềm năng loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai 
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d) Phương pháp xây dựng kỹ thuật gieo ươm cây con từ hạt loài TMC 

Để xác định được hệ thống các biện pháp kỹ thuật gieo ươm cây con từ hạt loài 

Thiên môn chùm, đề tài đã thực hiện các phương pháp sau đây: 

(1). Thu hái, chế biến hạt giống 

- Kế thừa tài liệu, kiến thức bản địa đã có về thu hái và chế biến hạt giống; 

- Điều tra phỏng vấn người dân địa phương để biết tuổi ra hoa, quả, tuổi đạt sản 

lượng quả cao nhất, chu kỳ sai quả. Thời điểm quả rụng cần thu nhặt hạt hoặc thu hái 

quả từ trên cây, xác định sản lượng hạt của từng cây, tính trọng lượng, tỷ trọng quả, 

hạt. Tìm phương pháp thu hái tối ưu; 

- Theo dõi thời điểm quả chín, xác định thời điểm thu hái thích hợp, thu hái 

quả và sơ chế hạt giống. 

(2). Bảo quản hạt giống 

Để xác định được phương pháp bảo quản hạt giống tốt nhất, đề tài tiến hành thí 

nghiệm sau đây: 

 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng phương thức bảo quản đến khả năng 

nảy mầm của hạt giống Thiên môn chùm. 

Thí nghiệm gồm 2 công thức (CT): 

- Phương thức bảo quản khô thông thường (CT1.1): Hạt cho vào hũ sành có nắp 

đậy kín sau đó đặt hũ sành nơi khô ráo, thoáng khí. 

- Phương thức bảo quản lạnh (CT1.2): Hạt cho vào hộp nhựa có nắp kín đưa 

vào bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh.  

Hạt giống sau thu hái, phơi khô khoảng 3-5 nắng nhẹ, loại bỏ tạp chất đưa vào 

thí nghiệm bảo quản. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 3 lần lặp, tiến hành kiểm 

nghiệm 5 lần với định kỳ 3 tháng/1 lần mỗi lần kiểm nghiệm 600 hạt (100 hạt x 3 lần 

lặp x 2 phương thức). Lựa chọn phương pháp xử lý hạt tốt nhất để thực hiện thí 

nghiệm bảo quản hạt giống. Chỉ tiêu theo dõi, đo đếm là tỉ lệ nảy mầm của hạt theo 

các mốc thời gian có hạn định.  

(3). Xử lý hạt giống trước khi gieo 

Nhằm xác định được phương pháp xử lý hạt giống tốt nhất, đề tài tiến hành thí 

nghiệm sau đây: 

 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp xử lý đến khả năng nảy 

mầm của hạt giống loài Thiên môn chùm. 
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Căn cứ vào kết quả thí nghiệm 1 để chọn lô hạt giống có khả năng nảy mầm cao 

ở thời điểm hiện tại để đưa vào thí nghiệm xử lý hạt giống với 03 công thức sau đây: 

- CT2.1: Ngâm nước thường trong thời gian 12 giờ; 

- CT2.2: Ngâm nước tỉ lệ 2 sôi 3 lạnh (khoảng 400C) trong thời gian 12 giờ; 

- CT2.3: Ngâm nước tỉ lệ 3 sôi 2 lạnh (khoảng 540C) trong thời gian 12 giờ.  

Sau khi xử lý, hạt giống được ủ ấm trong bao vải mềm, cho vào rổ (thúng) và 

dùng rơm rạ, lá chuối khô bọc kín xung quanh, rửa chua 2 ngày/lần. Thí nghiệm bố trí 

ngẫu nhiên hoàn toàn, lặp lại 3 lần, 250 hạt/công thức/lần lặp, tổng số hạt đưa vào thí 

nghiệm là 2.250 hạt. Chỉ tiêu theo dõi, đo đếm là tỉ lệ nảy mầm của hạt theo các mốc 

thời gian có hạn định.  

(4). Gieo ươm tạo cây con  

Nhằm gieo ươm được cây giống đạt chất lượng phục vụ hoạt động gây trồng, đề 

tài tiến hành các thí nghiệm trong giai đoạn vườn ươm như sau: 

 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng 

cây con Thiên môn chùm trong giai đoạn vườn ươm. 

Sau khi xử lý hạt nảy mầm (thí nghiệm 2), tiến hành gieo hạt vào bầu PE kích 

thước 10x16cm với các công thức thành phần ruột bầu như sau: 

- CT3.1: Đất tầng A (69%) + phân hữu cơ (30%) + super lân (1%) 

- CT3.2: Đất tầng A (69%) + phân vi sinh sông Gianh (30%) + super lân (1%) 

- CT3.3: Đất tầng A (69%) + tro trấu (30%) + super lân (1%) 

- CT3.4 (đối chứng): Đất tầng A 100% 

Thí nghiệm với 100 hạt đã nảy mầm cấy vào bầu/công thức/lặp, được bố trí 

theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn, lặp lại 4 lần. Tổng số bầu PE thí nghiệm là 1.600. 

Mọi điều kiện khác đều đồng nhất (hạt nảy mầm đều khi tiến hành gieo vào 

bầu; trong cùng điều kiện không che sáng; cùng chế độ chăm sóc). Chỉ tiêu theo dõi và 

đo đếm là chỉ số sinh trưởng H, D và tỷ lệ sống. Số lần đo đếm 03, định kỳ 01 tháng 

đo 1 lần.  

 Thí nghiệm 4: Nghiên cứu chế độ bón thúc phân ảnh hưởng đến sinh trưởng 

của cây con Thiên môn chùm trong giai đoạn vườn ươm. 

Thí nghiệm được thực hiện trên giá thể hỗn hợp ruột bầu gồm đất tầng A 

(69%) + tro trấu (30%) + super lân (1%), hạt giống được xử lý theo công thức xử lý 

hạt giống tốt nhất (ở thí nghiệm 2) sau đó cấy vào bầu. 
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Thí nghiệm bố thí ngẫu nhiên 3 lần lặp, mỗi lần lặp 100 cây/công thức, với 2 

loại phân bón khác nhau, liều lượng phân ở các công thức là như nhau (50 gam/10 lít 

nước), định kỳ tưới 15 ngày/lần. Mọi điều kiện khác đều đồng nhất (hạt nảy mầm đều 

khi tiến hành gieo vào bầu; trong cùng điều kiện không che sáng; cùng chế độ chăm 

sóc). Thí nghiệm gồm 3 công thức sau: 

- CT4.1 (đối chứng): Không bón phân 

- CT4.2: Phân NPK Đầu trâu 20-20-15+TE 

- CT4.3: Phân DAP (Di amôn phốt phát) 

Thí nghiệm triển khai trong 3 tháng, đo đếm chỉ tiêu H, D và tỉ lệ sống mỗi tháng 

1 lần. 

 Thí nghiệm 5: Nghiên cứu nhu cầu ánh sáng của cây con Thiên môn chùm 

trong giai đoạn vườn ươm. 

Áp dụng kỹ thuật giàn che nhân tạo để tạo các điều kiện che sáng, gồm 4 

công thức: 

- CT5.1: Không che (100% ánh sáng tự nhiên)  

- CT5.2: Che ánh sáng 25% 

- CT5.3: Che ánh sáng 50% 

- CT5.4: Che ánh sáng 75%  

Thí nghiệm này được tiến hành trên giá thể hỗn hợp ruột bầu gồm đất tầng A 

(69%) + tro trấu (30%) + super lân (1%). Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên với 3 

lần lặp, mỗi lần lặp có 100 cây (bầu)/công thức. Mọi điều kiện khác đều đồng nhất (hạt 

nảy mầm đều khi tiến hành gieo vào bầu; cùng chế độ chăm sóc). 

Thí nghiệm triển khai trong 3 tháng, đo đếm chỉ tiêu H, D và tỷ lệ sống mỗi 

tháng 1 lần. 

e) Phương pháp xây dựng kỹ thuật gây trồng loài Thiên môn chùm trên 

các điều kiện lập địa khác nhau tại Gia Lai 

(1). Phương thức trồng 

Nhằm xác định phương thức trồng mang lại chất lượng TMC tốt nhất, đề tài 

tiến hành thí nghiệm: 

 Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức trồng đến chất lượng 

vườn cây Thiên môn chùm.  

- Phương thức trồng xen dưới tán rừng (CT6.1): Tiến hành phát luỗng, dọn sạch 

thực bì dưới tán rừng thưa (rừng nghèo), độ tán che được điều chỉnh ở mức là 0,2. Cắm 
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tiêu lên luống cao 25cm, rộng 80cm, cuốc hố trên mặt luống với kích thước 40cm x 40cm 

x 20cm (dài x rộng x sâu) để trồng cây.  

- Phương thức trồng trên đất trống (CT6.2): Tiến hành phát dọn sạch thực bì 

trên toàn diện tích, có độ tán che bằng 0,0. Sau đó cắm tiêu lên luống cao 25cm, rộng 

80cm, cuốc hố trên mặt luống với kích thước 40cm x 40cm x 20cm (dài x rộng x sâu). 

Diện tích trồng là 200m2/phương thức, được trồng cùng mật độ là 10.417 cây/ha 

(hàng cách hàng 1,2m, cây cách cây 0,8m).  

Thời điểm trồng thực nghiệm vào tháng 7 năm 2020. 

Thí nghiệm bố trí lặp lại 3 lần, các yếu tố khác được xem là đồng nhất (đồng nhất 

về phương pháp làm đất, mật độ trồng, bón phân, chăm sóc, bảo vệ), chỉ xem xét sự ảnh 

hưởng của độ tán che đến sinh trưởng và phát triển của TMC. Chỉ tiêu đo đếm: Tỷ lệ 

sống, tình hình sâu bệnh, tăng trưởng H, D, năng suất rễ củ ở mỗi phương thức gây trồng. 

(2). Trồng Thiên môn chùm trên 3 địa điểm có điều kiện lập địa khác nhau 

- Nghiên cứu ảnh hưởng tổng hợp các nhân tố đến sinh trưởng, phát triển của 

TMC ở 3 địa điểm có điều kiện lập địa khác nhau (hình 2.5). 

 

Hình 2.5. Bản đồ vị trí trồng TMC tại tỉnh Gia Lai 
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- Điều kiện lập địa nơi gây trồng thực nghiệm: 

 Việc triển khai gây trồng TMC trên 3 địa điểm có điều kiện lập địa khác nhau 

tại tỉnh Gia Lai là rất cần thiết, đây là cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch 

gây trồng và phát triển loài này trong tương lai. Đặc điểm cơ bản tại 3 điểm gây trồng 

thực nghiệm được trình bày ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Đặc điểm điều kiện lập địa nơi trồng TMC tại Gia Lai 

Địa danh nơi gây trồng Đặc điểm về điều kiện lập địa 

1. Xã Đăk Tơ Pang, 

huyện Đăk Pơ, Gia 

Lai. 

 

Tọa độ vị trí (VN 2000): 

X. 510497; 

Y. 1525796 

Thuộc vùng núi thấp An Khê [31], có đặc điểm: 

+ Khí hậu: Tổng nhiệt độ năm: 8.450 – 8.5500C, nhiệt độ 

trung bình: 23-250C; Tổng lượng mưa năm: 1.500 -

1.700mm; Độ ẩm không khí trung bình: 83-84%; Hệ số 

K(Mùa khô): 1,0-1,5 [9]. 

+ Địa hình: Kiểu địa hình núi thấp khối tảng trên các đá 

xâm nhập và phun trào, độ cao chủ yếu 600-700m, phân 

cắt mạnh, độ dốc lớn [31]. 

+ Đất đai: Chủ yếu có đất xám mùn, thành phần cơ giới 

pha cát, độ pH 6,5 - 6,7; Tầng đất dày 0,75 - 1,0 m, độ 

phì và mùn kém, xói mòn mạnh. 

+ Thảm thực bì: Nơi đất trống, sau canh tác nương rẫy. 

Thực bì chủ yếu là cỏ Tranh, cỏ Cứt lợn, Trinh nữ đỏ. 

2. Xã Ayun,  

huyện Mang Yang,  

Gia Lai 

Tọa độ vị trí (VN 2000): 

-Địa điểm 1: 

X. 477526 

Y. 1555357 

-Địa điểm 2: 

X.478447 

Y. 1560168 

Thuộc vùng Cao nguyên bazan PleiKu-Kon Hà Nừng[31]: 

+ Khí hậu: Tổng nhiệt độ năm: 8.200 – 8.3500C, nhiệt độ 

trung bình: 20-24 0C; Tổng lượng mưa năm: 1.700-1.900 

mm; Độ ẩm không khí trung bình: 78-80%; Hệ số K(Mùa 

khô): 3,5-5,0 [9]. 

+ Địa hình: Là cao nguyên bazan trẻ, chia cắt trung bình 

đến hơi yếu, độ cao trung bình 700 m - 800 m[31]. 

+ Đất: đất xám feralit trên nền đá granit, thành phần cơ 

giới thịt nhẹ, độ pH 6,3 - 6,4; Tầng đất từ dày, độ phì và 

mùn kém, xói mòn mạnh. 

+ Thảm thực bì: Nơi đất trống, thực bì chủ yếu cỏ Tranh, 

Cứt lợn, Đơn buốt. 

3. Xã Ia Chía,  

huyện Ia Grai, Gia Lai 

Thuộc vùng núi thấp Sa Thầy [31]: 

+ Khí hậu: Tổng nhiệt độ năm: 8.400 - 8.6000C, nhiệt độ 
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Địa danh nơi gây trồng Đặc điểm về điều kiện lập địa 

 

Tọa độ vị trí (VN 2000): 

X. 393076 

Y. 1532029 

trung bình: 20-260C; Tổng lượng mưa năm: 2.100-2.200 

mm; Độ ẩm không khí trung bình: 81-82%; Hệ số K(Mùa 

khô): 4,0-5,0 [9]. 

+ Địa hình: Kiểu địa hình núi thấp khối tảng, độ cao chủ 

yếu từ 600- 700m, phân cắt mạnh, độ dốc lớn [31]. 

+ Đất: Đất phù sa cổ được hình thành do quá trình feralit, 

thành phần cơ giới thịt trung bình, độ pH 6,4 - 6,5; Tầng 

đất dày, độ phì và mùn kém, xói mòn mạnh. 

+ Thảm thực bì: Nơi đất trống, thực bì chủ yếu cỏ Tranh,  

cỏ Lá tre. 

 Thí nghiệm 7: Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp trồng, chế độ bón lót và 

bón thúc đến sinh trưởng, phát triển của TMC trên 03 địa điểm có điều kiện sinh thái 

khác nhau.  

Thí nghiệm trồng ở nơi đất trống có diện tích là 250m2/địa điểm, được bố trí 

ngẫu nhiên với 3 lần lặp, mỗi lặp trồng 50 cây, gồm 18 công thức thí nghiệm sau đây: 

CT7.1 Trồng cây con có bầu + Không bón lót và bón thúc phân 

CT7.2 Trồng cây con có bầu+ Bón thúc 50g NPK đầu trâu 20-20-15+TE/gốc 

CT7.3 Trồng cây con có bầu+ Bón thúc 50g DAP/gốc 

CT7.4 Trồng cây con có bầu+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg supe lân/hố 

CT7.5 Trồng cây con có bầu+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg NPK/hố 

CT7.6 Trồng cây con có bầu+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg supe 

lân/hố+Bón thúc 50g NPK đầu trâu 20-20-15+TE/gốc 

CT7.7 Trồng cây con có bầu+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg supe lân/hố 

+ Bón thúc 50g DAP/gốc 

CT7.8 Trồng cây con có bầu+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg NPK/hố+ 

Bón thúc 50g NPK đầu trâu 20-20-15+TE/gốc 

CT7.9 Trồng cây con có bầu+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg NPK/hố+ 

Bón thúc 50g DAP/gốc 

CT7.10 Trồng cây con rễ trần+ Không bón lót và bón thúc phân 

CT7.11 Trồng cây con rễ trần+ Bón thúc 50g NPK đầu trâu 20-20-15+TE/gốc 

CT7.12 Trồng cây con rễ trần+ Bón thúc 50g DAP/gốc 
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CT7.13 Trồng cây con rễ trần+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg supe lân/hố 

CT7.14 Trồng cây con rễ trần+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg NPK/hố 

CT7.15 Trồng cây con rễ trần+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg supe 

lân/hố+Bón thúc 50g NPK đầu trâu 20-20-15+TE/gốc 

CT7.16 Trồng cây con rễ trần+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg supe lân/hố 

+Bón thúc 50g DAP/gốc 

CT7.17 Trồng cây con rễ trần+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg NPK/hố+ 

Bón thúc 50g NPK đầu trâu 20-20-15+TE/gốc 

CT7.18 Trồng cây con rễ trần+ Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg NPK/hố+ 

Bón thúc 50g DAP/gốc 

Các yếu tố khác trong thí nghiệm là đồng nhất: Độ tán che bằng 0,0; mật độ trồng 

10.417 cây/ha; chế độ không tưới nước.  

Thời điểm trồng thực nghiệm vào tháng 7 năm 2017. Chế độ bón thúc định kỳ 01 

tháng/lần, gồm 03 lần vào mùa mưa hàng năm. 

Tiến hành theo dõi, đo đếm các chỉ tiêu D, H, tỷ lệ sống, tình hình sâu bệnh hại 

TMC. Riêng chỉ tiêu rễ củ (số củ, chiều dài củ, đường kính củ, trọng lượng củ) được đo 

đếm, xác định sau 24 tháng kể từ khi trồng. 

2.3.4. Phương pháp xác định giải pháp bảo tồn và phát triển loài Thiên môn chùm 

tại tỉnh Gia Lai 

- Sử dụng bảng hỏi để thu thập thông tin từ người dân địa phương, chính quyền 

và cán bộ lâm nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. 

- Sử dụng phương pháp phân tích ma trận các mối đe dọa, tìm ra nguyên nhân 

và đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển loài Thiên môn chùm tại Gia Lai. 

Để thấy rõ mối quan hệ giữa mục tiêu – nội dung – phương pháp và kết quả 

nghiên cứu của luận án, khung logic mô tả mối quan hệ này được trình bày vắn tắt tại 

phụ lục 2.7. 

2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu 

a) Xử lý số liệu điều tra trên các OCT, các bảng hỏi điều tra: 

Đề tài đã sử dụng công cụ Excel và SPSS để xử lý số liệu điều tra thu thập được. 

b) Xử lý số liệu các thí nghiệm gieo ươm và trồng Thiên môn chùm:  

Các số liệu được tổng hợp và phân tích trên phần mềm SPSS về các chỉ tiêu, 

tính toán các đặc trưng thống kê cơ bản theo qui trình sau: 
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- Bước 1: Vào Analyze - Descriptive statistics…Descriptives 

- Bước 2: Đưa 1 hoặc nhiều biến vào ô variables 

- Bước 3: Chọn option (nếu cần) 

Các số liệu của thí nghiệm 1 và 6 là những thí nghiệm có 1 nhân tố và chỉ có 2 

công thức thí nghiệm nên đã sử dụng tiêu chuẩn t dùng cho 2 mẫu độc lập để kiểm tra 

sự thuần nhất của 2 mẫu. Qui trình thực hiện được trình bày như sau: 

- Bước 1: Vào Analyze – Compare Means – independent-sample T test… 

- Bước 2: Chọn biến cần kiểm tra đưa vào Test variable 

- Bước 3: Định nghĩa 2 nhóm/mẫu vào Grouping Variable 

- Bước 4: Chọn khoảng tin cậy trong option (nếu cần thiết) 

Các thí nghiệm 2, 3, 4, 5 là các thí nghiệm 1 nhân tố với nhiều công thức thí 

nghiệm, do đó sử dụng phân pháp phân tích phương sai 1 nhân tố đơn giản để kiểm tra 

sự thuần nhất của các mẫu. Bên cạnh đó, đã sử dụng tiêu chuẩn Duncan để phân chia 

các nhóm và tìm công thức thí nghiệm tốt nhất theo qui trình sau:   

- Bước 1: Analyze – Compare Means – one-way ANOVA… 

- Bước 2: Chọn các biến cần kiểm tra (ô dependent list) 

- Bước 3: Chọn biến mẫu (nhân tố) vào ô factor 

- Bước 4: Chọn chỉ tiêu so sánh Duncan trong Post-hoc 

- Bước 5: Chọn các chỉ tiêu thống kê và kiểm tra sự bằng nhau của các phương 

sai trong option. 

Thí nghiệm 7 có từ 2 nhân tố trở lên và các nhân tố có tương tác nên sử dụng 

phương pháp phân tích phương sai đa nhân tố có tương tác để kiểm tra thuần nhất. 

Đồng thời cũng sử dụng tiêu chuẩn Duncan để phân chia các nhóm và tìm công thức 

thí nghiệm tốt nhất theo qui trình sau: 

- Bước 1: Analyze - General linear model - univariate… 

- Bước 2: Chọn biến cần kiểm tra vào ô dependent Variable (biến phụ thuộc) 

- Bước 3: Chọn các biến nhân tố và khối vào ô fixed factor (nhân tố thí nghiệm) 

- Bước 4: Vào Model chọn custom và đưa từng biến hoặc tương tác vào ô 

- Bước 5: Chọn các chỉ tiêu so sánh: Duncan trong Post-hoc (chỉ chọn nhân tố) 

- Bước 6: Chọn các chỉ tiêu thống kê và kiểm tra sự bằng nhau của các phương 

sai trong option 
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CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

TỈNH GIA LAI 

3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên  

3.1.1. Vị trí địa lý, địa hình 

Gia Lai là tỉnh miền núi, nằm ở phía Bắc vùng Tây Nguyên, có diện tích tự 

nhiên 15.510,99 km2, so với cả nước gần bằng 4,7%. Tỉnh có toạ độ địa lý từ 

12058’28” đến 14036’30'' độ vĩ Bắc, từ 107027’23” đến 108054’40” độ kinh Đông, phía 

Bắc giáp tỉnh Kon Tum; phía Nam giáp tỉnh Đăk Lăk; phía Đông giáp các tỉnh Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên; phía Tây giáp nước Campuchia. 

 

Hình 3.1. Bản đồ khu vực nghiên cứu về loài Thiên môn chùm tai tỉnh Gia Lai 
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Gia Lai có độ cao trung bình 800-900 m, với đỉnh cao nhất là Kon Ka Kinh 

thuộc huyện KBang (1.748 m) và nơi thấp nhất là vùng hạ lưu sông Ba (100 m). Địa 

hình có xu hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam, nghiêng từ Đông sang Tây với 3 kiểu 

địa hình chính: địa hình đồi núi, địa hình cao nguyên và địa hình thung lũng (Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai, 2019 [43]). 

3.1.2. Khí hậu - thuỷ văn 

3.1.2.1. Đặc điểm khí hậu 

Gia Lai có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, trong năm chia làm 2 mùa: 

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 

4 năm sau.  

- Chế độ nhiệt: Chế độ bức xạ, hoàn lưu khí quyển, mặt đệm, chế độ mưa và độ 

ẩm là những nhân tố quyết định đến chế độ nhiệt ở tỉnh Gia Lai. Những nhân tố bức 

xạ, hoàn lưu tác động đến thời tiết ở Gia Lai thay đổi theo mùa qua các tháng trong 

năm, nên nhiệt độ cũng thay đổi theo nhịp điệu tương tự. 

Hàng năm, nhiệt độ thấp nhất thường xảy ra vào tháng 1 và tháng 2, sau đó tăng 

dần và đạt cực đại vào tháng 4 rồi lại giảm dần đến tháng 1 năm sau. Biến trình nhiệt 

độ năm ở Gia Lai khá thống nhất với biến trình nhiệt độ năm ở nơi khác thuộc các tỉnh 

Tây Nguyên và mang tính chất biến trình năm dạng xích đạo, tức là cực đại hơi lệch về 

đầu mùa mưa. Sự phân bố nhiệt độ tại Gia Lai khá đa dạng, chênh lệch nhiệt độ giữa 

các vùng (có địa hình và vĩ độ địa lý khác nhau) đạt từ 3-5 0C, địa hình càng lên cao, 

nhiệt độ càng giảm. Nhiệt độ trung bình năm từ 220C đến 250C.  

- Chế độ mưa: Lượng mưa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khu vực phía Đông, Đông 

Nam tỉnh phổ biến từ 1.200-1.600 mm, đạt thấp so với các khu vực khác của tỉnh Gia 

Lai và thuộc vào khu vực có lượng mưa thấp của Tây Nguyên. Khu vực trung tâm và 

phía Tây của tỉnh Gia Lai có lượng mưa phổ biến từ 2.100-2.400 mm, đạt cao so với 

khu vực Tây Nguyên. Các khu vực còn lại có lượng mưa từ 1.600-1.900 mm ở mức 

xấp xỉ so với khu vực Tây Nguyên. Sự phân bố lượng mưa trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

phụ thuộc vào chế độ hoàn lưu gió và địa hình. Các khu vực cao và ở sườn đón gió 

Tây Nam thì mưa nhiều (thành phố Pleiku, Chư Prông), những vùng thấp trũng thì ít 

mưa hơn (Ayun Pa, Krông Pa).  

- Chế độ gió: Gia Lai chịu ảnh hưởng bởi 2 hướng gió chính luân phiên tác 

động, đó là: Thời kỳ gió mùa Đông Bắc thịnh hành vào mùa khô từ tháng 11 năm 

trước đến tháng 4 năm sau; Thời kỳ gió mùa Tây Nam vào mùa mưa từ tháng 5 đến 

tháng 10, càng vào giữa mùa mưa hệ thống gió mùa Tây Nam phát triển càng mạnh 

khống chế toàn bộ khu vực Tây Nguyên (Tạ Đăng Hoàn, 2015 [16]).  
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Tóm lại, đặc điểm khí hậu của tỉnh Gia Lai tương đối ôn hòa, với nền nhiệt 

phong phú và chế độ mưa khá cao và ổn định, là địa phương ít chịu ảnh hưởng của gió 

bão, … Vì vậy, rất thuận lợi cho hoạt động gây trồng và phát triển đa dạng loài cây có 

giá trị kinh tế cao, trong đó có các loại cây dược liệu. 

3.1.2.2. Đặc điểm thủy văn 

Gia Lai có hai hệ thống sông chính là hệ thống sông Ba và hệ thống sông Sê 

San, ngoài ra còn có các phụ lưu của sông Sêrêpok. Do có nhiều sông suối nên thủy 

điện là ngành có rất nhiều tiềm năng của tỉnh Gia Lai. 

3.1.3. Tài nguyên đất đai, khoáng sản 

Theo phân loại của FAO - UNESCO thì đất đai của tỉnh gồm 5 nhóm đất chính: 

nhóm đất phù sa, đất xám, đất đỏ vàng, đất đen dốc tụ và đất xói mòn trơ sỏi đá, trong 

đó có hhóm đất đỏ vàng: đây là nhóm đất có diện tích lớn nhất với 756.433 ha, chiếm 

48,69% tổng diện tích tự nhiên. Đây cũng là nhóm đất có nhiều loại đất có ý nghĩa rất 

quan trọng, đặc biệt là loại đất đỏ trên đá bazan. Tập trung ở các huyện trên cao 

nguyên Pleiku và cao nguyên Kon Hà Nừng. Đất thích hợp cho các loại cây công 

nghiệp dài ngày, yêu cầu độ phì cao như cà phê, chè, cao su và các loại cây ăn quả. 

Theo các tài liệu hiện có về tiềm năng khoáng sản và hiện trạng khai mỏ, tỉnh 

Gia Lai có các loại khoáng sản như quặng bô xít, vàng, các mỏ sắt, đá granit, đá vôi, 

sét, cát xây dựng,… 

Nhìn chung, nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh rất đa dạng và phong phú, 

thuận lợi cho tỉnh phát triển một số ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu xây dựng. 

3.1.4. Tài nguyên rừng 

 Gia Lai có diện tích rừng tự nhiên lớn với tỷ lệ rừng che phủ 46,1% . Rừng tự 

nhiên của tỉnh chủ yếu là kiểu rừng kín thường xanh, mưa ẩm nhiệt đới. Vườn quốc 

gia Kon Ka Kinh hiện có 1.754 loài thực vật bậc cao thuộc 753 chi và 181 họ, chiếm 

khoảng 14% hệ thực vật cả nước. Trong đó, có 28 loài bị đe dọa ở quy mô toàn cầu, 62 

loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và 47 loài là thực vật bậc cao đặc hữu cho vùng Tây 

Nguyên và Việt Nam. Bên cạnh đó, VQG Kon Ka Kinh cũng là khu vực có tính đa 

dạng cao về hệ động vật, ước tính có trên 800 loài động vật, bao gồm động vật có vú, 

chim, bò sát, lưỡng cư và côn trùng. Trong số này có đến 70 loài quý hiếm nằm trong 

Sách đỏ Việt Nam và 52 loài thuộc dạng nguy cấp của thế giới phải bảo vệ (Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai, 2019 [43]). 
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3.1.5. Tài nguyên về du lịch                                                

Với điều kiện địa lý của vùng cao nguyên, đa dạng về địa hình, thiên nhiên đã 

ban tặng cho Gia Lai nhiều thắng cảnh đẹp như: thác Phú Cường (huyện Chư Sê), thác 

Công Chúa (huyện Chư Păh), thác Làng Á (huyện Chư Sê), Biển Hồ (thành phố 

Pleiku), hồ Ayun Hạ (huyện Phú Thiện), hồ Ia Ly (huyện Chư Păh), vườn quốc gia 

Kon Ka Kinh, khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng,...Cùng với sự hấp dẫn của thiên 

nhiên, Gia Lai còn có nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc 

Tây Nguyên, có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng hào hùng thể hiện ở các di 

tích lịch sử - văn hóa như: Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, làng kháng chiến 

Stơr của anh hùng Núp (huyện Kbang), nhà lao Pleiku (thành phố Pleiku). Đặc biệt, 

Gia Lai còn lưu giữ những giá trị đặc sắc, độc đáo của nghệ thuật và di sản cồng 

chiêng Tây Nguyên - “Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân 

loại”. Cùng với nguồn tài nguyên to lớn, việc đi lại, giao lưu ngày càng thuận tiện đã 

tạo cho Gia Lai nhiều cơ hội để phát triển ngành du lịch trong tương lai (Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai, 2019 [43]). 

3.2. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội  

3.2.1. Tình hình kinh tế 

a) Nông - lâm nghiệp, thủy sản 

Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản năm 2018 phát triển ổn định. Giá trị sản 

xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 27.054,7 tỷ đồng, bằng 100,03% kế hoạch, tăng 

5,5% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 535.364 ha, đạt 100,59% kế 

hoạch, tăng 0,66%. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 569.990 tấn, bằng 98,85% kế 

hoạch, tăng 0,65%. Nhìn chung diện tích gieo trồng năm 2018 đảm bảo kế hoạch, các 

nhóm cây lương thực, cây thực phẩm giữ ổn định diện tích; cây cao su, cà phê, tiêu chỉ 

tập trung trồng tái canh trên diện tích bị sâu bệnh, già cỗi, năng suất thấp, hướng đến 

phát triển bền vững, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh 

tác và phòng trừ bệnh hại để nâng cao năng suất, chất lượng. Công tác phòng chống 

dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được tăng cường. Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng 

nông sản giảm, dịch bệnh trên cây hồ tiêu đã gây thiệt hại đến sản xuất, đời sống của 

người dân. 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, trang trại. Theo số liệu 

thống kê (thời điểm 01/10/2018), đàn trâu có 14.398 con, giảm 4,22% so với cùng kỳ; 

đàn bò 384.652 con, giảm 0,59%; đàn heo 383.572 con, tăng 2,58%.  

Sản xuất lâm nghiệp: Tổ chức công bố công khai, bàn giao kết quả rà soát, điều 

chỉnh 3 loại rừng cho các địa phương, đơn vị để triển khai các hoạt động quản lý bảo 

vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. Đã giao khoán quản lý bảo vệ rừng và hợp 
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đồng bảo vệ rừng 152.833 ha rừng, đạt 88,59% kế hoạch; chăm sóc 10.518 ha rừng, 

đạt 100% kế hoạch; khai thác gỗ rừng trồng 132 nghìn m3, đạt 132% kế hoạch (giảm 

4,41% so với cùng kỳ). 

b) Công nghiệp 

Tình hình thời tiết diễn biến thuận lợi đã đảm bảo nguồn nguyên liệu, phát huy 

hiệu quả công suất thiết kế của các nhà máy chế biến và các nhà máy thủy điện. Bên 

cạnh đó, một số nhà máy đầu tư mới đã đi vào hoạt động như: Nhà máy điện mặt trời - 

Công ty cổ phần Điện Gia Lai (công suất 49MW); nhà máy thủy điện Krông Pa 2 

(15MW); nhà máy thủy điện Ayun Trung (13,5 MW); nhà máy thủy điện Pleikeo 

(10,5MW) góp phần cho ngành công nghiệp đạt mục tiêu kế hoạch đề ra và tăng so với 

cùng kỳ. 

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 19.693 tỷ đồng, bằng 

100,15% kế hoạch, tăng 8,92% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp khai khoáng đạt 

76,67% kế hoạch, giảm 19,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 100,02% kế hoạch, 

tăng 11,47%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước đạt 101,26% kế hoạch, 

tăng 5,44%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 

100,26% kế hoạch, tăng 6,86% 

c) Đầu tư - xây dựng 

Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 phần do tỉnh quản lý 

là 3.276,71 tỷ đồng. Ước đến ngày 30/11/2018, khối lượng thực hiện 1.650 tỷ đồng, 

giải ngân 1.970 tỷ đồng, đạt 60,1% kế hoạch (Vốn cân đối ngân sách tỉnh giải ngân 

950 tỷ đồng, đạt 61,6% kế hoạch, vốn ngân sách trung ương giải ngân 1.020 tỷ đồng, 

đạt 58,8% kế hoạch). UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nên tiến 

độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 có chuyển biến tích cực. 

d) Thương mại - xuất nhập khẩu 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 58.300 tỷ đồng, bằng 

101,39% kế hoạch, tăng 13,53% so với cùng kỳ. hỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 

tăng 0,21% so với tháng 9, tăng 3,18% so với cùng kỳ và tăng 2,49% so với cuối năm 

2017. Tính chung 10 tháng chỉ số CPI tăng 3,04% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước thực hiện 470 triệu USD, đạt 100% kế 

hoạch, tăng 4,44% so với cùng kỳ. Mặc dù giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ 

lực như: cà phê, cao su, tiêu hạt... giảm so với cùng kỳ nhưng khối lượng xuất khẩu 

các mặt hàng cà phê, cao su tăng đã làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu. 

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 90 triệu USD, đạt 104,65% kế hoạch, giảm 

31,29% so với cùng kỳ. Chủ yếu do giảm nhập mặt hàng gỗ nguyên liệu và sắn lát. 
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3.2.2. Tình hình văn hóa - xã hội 

+ Giáo dục - Đào tạo: Hoạt động dạy và học đảm bảo theo kế hoạch, các đề án, 

kế hoạch, chương trình phát triển giáo dục - đào tào, các nhiệm vụ trọng tâm của năm 

học 2018-2019 được toàn ngành thực hiện nghiêm túc, tích cực. Các chế độ, chính sách 

đối với giáo viên và học sinh được thiện hiện đúng, đủ và kịp thời. Tập trung nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện; kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 được tổ chức 

nghiêm túc, an toàn; tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 đạt 95,55%, (tăng 2,71% 

so với năm 2017). 

+ Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình: Tính đến năm 2019, dân số toàn tỉnh Gia 

Lai đạt gần 1.582.000 người, bao gồm 34 cộng đồng dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, 

người Việt (Kinh) chiếm 52% dân số. Còn lại là các dân tộc Jrai (33,5%), Bahnar 

(13,7%), Giẻ-triêng, Xơ-đăng, Thái, Mường...Dân số trong độ tuổi lao động chiếm 

khoảng 53%; lao động đã qua đào tạo chiếm trên 30% tổng số lao động xã hội.   

Mạng lưới và nguồn lực y tế không ngừng được củng cố và phát triển. Toàn tỉnh 

hiện có 3.790 giường bệnh (tuyến tỉnh 2.060 giường, tuyến huyện 1.730 giường), đạt tỷ lệ 

26 giường bệnh/vạn dân; 4.475 cán bộ y tế (trong đó 1.127 bác sỹ, 328 dược sĩ), có 2.082 

nhân viên y tế thôn bản, đạt tỷ lệ 7,73 bác sĩ/vạn dân; 88% số xã có bác sỹ; 100% số xã có 

nữ hộ sinh. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 77,5%. 

+ Thông tin - truyền thông - phát thanh truyền hình: Cơ sở hạ tầng, các thiết bị 

thuộc mạng lưới bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định. Toàn tỉnh 

có 1.518 trạm thu phát sóng (BTS). Tỷ lệ thuê bao điện thoại đạt 89,14% thuê bao/100 

dân; tỷ lệ sử dụng Internet đạt 50,02%. Doanh thu bưu chính, viễn thông ước đạt 1.681 

tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. 

+ Lao động, thương binh và xã hội: UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực 

hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với nhiệm vụ trọng tâm là 

đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu không 

còn hộ nghèo là người có công, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,04% 

(còn 34.873 hộ nghèo), giảm 3,3% so với năm 2017. Trong năm đã giải quyết việc làm 

25.130 lao động, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 0,28% so với cùng kỳ, trong đó: Xuất 

khẩu lao động 1.430 người, đạt 102,1% kế hoạch, tăng 2,5%. Tuyển sinh đào tạo nghề 

các cấp cho 12.223 người, đạt 100,02% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước 

đạt 33% ... (UBND tỉnh Gia Lai, 2019 [43]). 

Nhận xét chung  

Gia Lai có vị trí đắc địa trong các tỉnh Tây Nguyên, là cửa ngõ giao thương 

thuận lợi với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cùng với nước láng giềng 
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Cămpuchia. Tỉnh Gia lai có điều kiện khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ với nguồn tài 

nguyên vô cùng phong phú và đa dạng,…là tiềm năng, thế mạnh giúp Gia Lai phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Tăng 

trưởng tổng sản phẩm đạt 8,0%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Các chương trình, 

dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện (nhất là chương trình tái canh cây cà phê, 

tưới tiết kiệm nước); không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi.  

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tỉnh Gia Lai mới bắt đầu quan tâm đến phát 

triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác tiềm năng về đất đai và khí hậu, 

cũng như thảm thực vật hiện có. Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/7/2019 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ 

thể: Đến năm 2025 hoàn thành công tác điều tra, thống kê, tổ chức bảo tồn và khai 

thác bền vững dược liệu trong tự nhiên; phát triển khoảng 2.500 hecta vùng nuôi trồng 

dược liệu tập trung đối với một số loài có giá trị kinh tế, có thị trường tiêu thụ; hình 

thành ít nhất 2 cơ sở sản xuất giống dược liệu để sản xuất, cung cấp cây con chất 

lượng cao cho các tổ chức, cá nhân tham gia trồng dược liệu. Đến năm 2030, nâng 

tổng diện tích vùng nuôi trồng dược liệu lên 5.000 hecta trở lên; hình thành mới ít nhất 

2 cơ sở chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu trên địa bàn tỉnh để thu mua, 

tiêu thụ các sản phẩm dược liệu được sản xuất.  

Như vậy, với kết quả nghiên cứu về loài Thiên môn chùm sẽ bổ sung vào danh 

mục các cây thuốc bản địa có giá trị dược liệu và thương mại cao, thu hút đầu tư gây 

trồng và phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu, góp phần tạo công 

việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. 
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Danh pháp khoa học và đặc điểm sinh vật học của loài Thiên môn chùm 

4.1.1. Giám định loài và xác định danh pháp khoa học 

a) Kết quả giám định theo phương pháp hình thái so sánh: 

Đối chiếu hình thái mẫu vật của loài Thiên môn chùm thu được ở thực địa, so 

sánh với tài liệu của Phạm Hoàng Hộ (1999, 2000) [14], Flora of China [64] và 

http://www.theplantlist.org [103], đã cho kết quả loài cây bản địa phân bố tự nhiên tại 

tỉnh Gia Lai chính là Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.), (phụ lục 4.1). 

b) Kết quả giám định loài theo phương pháp phân tích cấu trúc phân tử: 

 Vùng trình tự ITS1: Giải trình tự ITS1 được mô phỏng như sau (Hình 4.1) 

 

Hình 4.1. Giải trình tự ITS1 sắp xếp thẳng hàng theo chiều xuôi và ngược [44]. 

- Xây dựng cây phả hệ (Hình 4.2): 

 

Hình 4.2. Cây phả hệ vùng trình tự ITS1 của MẪU AS so với các loài thuộc chi 

Asparagus từ cơ sở dữ liệu GeneBank [44]. 

http://www.theplantlist.org/
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 Vùng trình tự matK: 

- Giải trình tự matK được mô phỏng như sau (Hình 4.3): 

 

 

Hình 4.3. Giải trình tự matK sắp xếp thẳng hàng theo chiều xuôi và ngược [44]. 

- Kết quả xây dựng cây phả hệ (Hình 4.4): 

 

Hình 4.4. Cây phả hệ vùng trình tự matK của MẪU AS so với các loài thuộc chi 

Asparagus từ cơ sở dữ liệu GeneBank [44]. 
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 Kết luận về cấu trúc di truyền:  

- Trong sơ đồ cây phả hệ vùng trình tự ITS1 MẪU AS (mẫu phân tích) xếp gọn 

giữa 02 taxa Asparagus racemosus GU474426 và A. racemosus KR215620 đã được 

công bố trên GenBank với độ tin cậy (bootstrap) 99% (Hình 4.2); MẪU AS và 02 taxa 

Asparagus cochinchinensis JN171595 và A. cochinchinensis JN171599 xếp ở 02 

nhánh phả hệ khác nhau (Hình 4.2). 

- Trong sơ đồ cây phả hệ vùng trình tự MatK (hình 4.4), MẪU AS xếp chung 

nhóm với loài Asparagus rcemosus KR215620 với độ tin cậy (bootstrap) 64%; MẪU 

AS và loài Asparagus cochinchinensis xếp ở 2 nhánh phả hệ khác nhau (Hình 4.4). 

Kết luận giám định: Mẫu lá (MẪU AS) mang phân tích có quan hệ di truyền 

gần với loài Asparagus racemosus Willd (phụ lục 4.2). 

Như vậy có thêm một bằng chứng đáng tin cậy nữa để khẳng định đối tượng 

nghiên cứu của luận án - loài cây thuộc chi Asparagus phân bố tự nhiên ở tỉnh Gia Lai, 

Việt Nam chính là Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.), điều mà học giả 

Phạm Hoàng Hộ (1999, 2000) [14] đã đề cập đến trong công trình nghiên cứu của ông. 

Từ kết quả này, đề tài đã chuyển tên gọi tạm thời của đối tượng nghiên cứu ban 

đầu là Thiên môn bản địa có xuất xứ tại tỉnh Gia Lai (Asparagus sp.) thành tên gọi 

chính thức là Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.) khi công bố kết quả 

nghiên cứu. 

4.1.2. Đặc điểm sinh vật học của loài Thiên môn chùm 

4.1.2.1. Đặc điểm hình thái 

- Thân cây: Thiên môn chùm là một loài cây dây leo dài 2-3 m, đường kính 

1,5-4,5 mm (trung bình 2,89 mm), có gai nhọn, cứng, dài 2-5 mm, hơi uốn cong về 

phía dưới. Thân và cành non nhẵn, màu xanh khi đang non, và chuyển sang màu vàng 

xanh khi về già. 

- Lá: Lá dạng vảy nhỏ ở phần thân sát gốc, sớm rụng. Diệp chi (lá giả do cành 

nhỏ phân hóa thành và thực hiện các chức năng sinh lý của lá) màu xanh chụm 2-3 

(Võ Thị Minh Phương và cs, 2017 [30]), hay 2-6, thường là 3 (có khi lên đến 8) hơi 

cong, mặt cắt lá có 3 cạnh, dài 10-40 mm, rộng 0,5-0,8 mm (hình 4.5). 

- Hoa: Hoa lưỡng tính, màu trắng kem, có mùi thơm dịu, mọc thành chùm đơn 

dài 1-4 cm, cuống hoa dài 1,5-3 mm; có 6 lá đài và 6 cánh hoa, 6 tiểu nhụy đều nhau, 

dài 0,7 mm; vòi nhụy ngắn, chẻ ba. Bầu noãn 3 buồng, không lông (hình 4.5). 
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Hình 4.5. Hoa của loài TMC: A. Cành mang hoa; B. Chùm hoa 

- Quả: Dạng quả mọng có 3 múi hơi tròn, có 3 ngăn, nhưng 1-2 ngăn thường 

không mang hạt. Kích thước quả: phần rộng nhất đạt 7,8-12,1 mm (trung bình 9,3 

mm); phần hẹp nhất 6,7-11,7 mm (trung bình 8,02 mm); chiều cao quả đạt 6,1-9 mm 

(trung bình đạt 7,2 mm). Quả khi chín có màu đỏ, chứa 1-3 hạt, có khi 5-7 hạt; hạt 

màu đen bóng, hình elip hoặc hơi dẹt, đường kính 3,5-5,5 mm (hình 4.6). 

 

Hình 4.6. Quả của loài TMC: A. Mặt cắt ngang quả; B. Hạt; C. Quả 

- Rễ: Dạng rễ củ thon đều hình đũa, màu vàng nhạt, dài 10-40 cm, cá biệt dài 

đến 100 cm, đường kính 6-10 mm, có tim ruột nhỏ, ít rễ con (hình 4.7). 
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Hình 4.7. Rễ của loài TMC: A và B- Hình dạng rễ củ 

4.1.2.2. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển  

Cũng như các loài cây khác, Thiên môn chùm có chu kỳ sinh trưởng và phát triển 

gắn liền với đặc điểm khí hậu và đất đai nơi chúng phân bố trong điều kiện tự nhiên. 

Mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường sống được biểu thị bởi những hiện tượng thay 

đổi vật hậu của sinh vật trong năm mang tính chu kỳ và di truyền cho thế hệ sau. Việc 

các định được chu kỳ sinh trưởng và phát triển của loài sẽ là cơ sở khoa học giúp chúng 

ta lựa chọn các biện pháp kỹ thuật phù hợp tác động vào đối tượng cây trồng nhằm nâng 

cao năng suất và chất lượng. Ngoài ra, việc nắm được thời kỳ chín và thời kỳ rơi rụng 

của quả, hạt có ý nghĩa rất lớn đối với việc thu hái, bảo quản hạt giống. 

Kết quả khảo sát tại thực địa cho thấy: Thiên môn chùm là loài cây sống đa niên 

và có chu kỳ phát triển theo mùa trong năm rất rõ rệt và ổn định. Tuy vậy, mặc dù 

cùng trong tỉnh Gia Lai nhưng các chủng quần phân bố tại các địa phương thuộc phía 

Tây dãy Trường Sơn và vùng trung tâm có điểm khởi đầu các giai đoạn phát triển sớm 

hơn so với với các địa phương thuộc phía Đông dãy Trường Sơn. 
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Bảng 4.1. Đặc điểm vật hậu của loài Thiên môn chùm tại khu vực nghiên cứu 

TT Hiện tượng vật hậu Thời gian Đặc điểm vật hậu 

(1) (2) (3) (4) 

1 Cơ quan sinh dưỡng 

1.1 Chồi, lá non (diệp chi) 

 a Ra chồi, thân, lá non 
Tháng 4-5* 

Tháng 5-6** 

- Chồi thân nhú lên từ gốc (giống chồi 

Măng tây), sinh trưởng rất nhanh về 

chiều cao, màu xanh và mang những lá 

hình vảy màu xám nâu sớm rụng; thân 

có gai nhọn ngắn. 

- Cành mọc ra từ nách lá ban đầu, sau 

đó mọc các lá hình kim màu xanh đậm, 

lá tồn tại cho đến khi lụi tàn cùng  

thân chính. 

 b Thân, lá lụi tàn 

Tháng 1-2 

năm sau*; 

Tháng 2-3 

năm sau** 

Cây ngừng sinh trưởng, thân, cành và lá 

chuyển dần sang màu vàng, màu nâu và 

lụi tàn theo trình tự lá, cành, thân chính 

1.2 Rễ củ 

 a Ra rễ củ mới 
Tháng 4-6* 

Tháng 5-7** 

Rễ củ hình thành từ rất sớm và phát 

triển nhanh, tồn tại trong thời gian lâu 

hơn so với phần thân, lá 

b  Rễ củ bị khô, thối 

Tháng 4-5 

năm sau*; 

Tháng 5-6 

năm sau**  

Rễ củ có hiện tượng khô màu xám nâu 

(nắng hạn), hoặc thối màu đen xám (khi 

gặp mưa), hiện tượng khô/thối từ đầu rễ 

củ dần vào gốc. 

2 Cơ quan sinh sản 

2.1 Ra nụ, nở hoa 
Tháng 6-7* 

Tháng 7-8** 

Hoa hình thành nụ nhỏ màu xanh, mọc 

thành dạng chùm đơn, sau đó nở thành 

hoa màu trắng nhỏ 2,5 - 3 mm, mùi 

thơm dịu 

2.2 Hình thành quả 
Tháng 6-7* 

Tháng 7-8** 

Quả mới hình thành màu xanh nhạt, vè 

sau chuyển sang màu xanh đậm, quả có 

3 múi hơi tròn. 

2.3 
Quả già, chín  

hình thái 

Tháng 9-10* 

Tháng 10-1** 

Quả già màu xanh chuyển dần sang 

xanh đen, cuối cùng là màu đỏ trước 

khi rơi rụng 

2.4 
Quả rơi rụng,  

phát tán 

Tháng 10-11* 

Tháng 11-2** 

Quả màu đỏ dần chuyển sang thâm đen, 

thối rửa (gặp mưa), làm hạt rơi xuống 

mặt đất. Hoặc khô xác bọc lấy hạt, bám 

dai trên cành và lụi tàn theo thân.  

Ghi chú: * Thời vụ đối với các địa phương thuộc phía Tây dãy Trường Sơn và vùng trung 

tâm tỉnh Gia Lai; ** Thời vụ đối với các địa phương thuộc phía Đông dãy Trường Sơn. 
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Bảng 4.2. Chu kỳ sinh trưởng và phát triển của loài Thiên môn chùm 

Thời 

gian 

Các tháng trong năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Năm 

 thứ 

nhất 

      Ra thân, lá non 
      

      Ra rễ củ mới 
     

      
  

Ra nụ, nở hoa 
    

      
  

Hình thành quả 
    

      
     

Quả già, chín 
 

      
      

Quả rơi rụng 

Năm  

thứ hai 

Thân, lá lụi 

tàn 
   

            

 Bảng 4.1 và 4.2 cho thấy, TMC ra chồi thân và lá non vào khoảng tháng 4-6 khi 

bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa, cũng trong thời kỳ này rễ củ cũng bắt đầu hình 

thành và phát triển mạnh. Đây chính là khoảng thời gian ảnh hưởng rất lớn đến năng 

suất và chất lượng rễ củ, vì vậy, nên lưu ý chế độ chăm sóc phù hợp cho TMC trong 

thời kỳ này. 

 Thiên môn chùm bắt đầu thời kỳ tàn lụi phần thân, lá từ tháng 1-3 hàng năm, và 

đây cũng là thời điểm cần tiến hành thu hoạch rễ củ cho sản lượng và chất lượng tốt 

nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu của Trần Minh Đức và Lê 

Thị Diên (2015) [11]. Mặt khác, đối với loài TMC, cần theo dõi và thu hái quả vào 

tháng 9-11 hàng năm, sẽ đảm bảo sản lượng và chất lượng hạt giống tốt, phục vụ gieo 

ươm và gây trồng. 

4.1.2.3. Đặc điểm tái sinh 

a) Hiện trạng tái sinh 

Đặc điểm tái sinh của một loài cây phản ánh khả năng thích nghi với điều kiện 

sống trong môi trường tự nhiên. Những loài cây có khả năng tái sinh mạnh thường 

chiếm ưu thế và có khả năng tồn tại cao hơn những loài cây khác (có khả năng tái sinh 

kém) trong môi trường tự nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy loài TMC có khả năng 

tái sinh hạt và tái sinh chồi trong tự nhiên được trình bày ở bảng 4.3. 
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Bảng 4.3. Hiện trạng tái sinh tự nhiên của Thiên môn chùm 

TT Địa phương 

Độ  

tàn 

che TB 

Mật độ  

(cây/ha) 

Nguồn gốc 

tái sinh 

Chất lượng  

tái sinh 

Cây 

mẹ 

Cây 

tái 

sinh 

Tổng 

cộng 

Hạt 

(%) 

Chồi 

(%) 

Tốt 

(%) 

TB 

(%) 

Xấu 

(%) 

1 Kong Chro 0,1 54 104 158 17,3 82,7 20,7 31,4 47,9 

2 Krông Pa 0,1 47 94 141 13,7 86,3 10,5 36,7 52,8 

3 KBang 0,1 61 79 140 5,0 95,0 4,2 19,5 76,3 

4 Mang Yang 0,1 30 111 141 85,4 14,6 8,9 32,5 58,6 

5 Chư Pưh 0,1 58 87 145 7,5 92,5 5,8 25,3 68,9 

6 Đức Cơ 0,1 48 85 133 12,5 87,5 7,6 21,6 70,8 

TB 

 

0,1 50 93 143 23,6 76,4 9,6 27,8 62,6 

Bảng 4.3 ghi nhận, mật độ phân bố của loài TMC ở khu vực nghiên cứu đạt 

trung bình 143 cây/ha, trong đó mật độ cây mẹ là 50 cây/ha và mật độ cây tái sinh đạt 

trung bình 93 cây/ha. Điều này cho thấy mật độ tái sinh tự nhiên của TMC là rất thấp, 

tại địa bàn huyện Mang Yang có mật độ tái sinh cao nhất (111 cây/ha), tiếp theo là 

Kông Chro (104 cây/ha), và thấp nhất tại huyện KBang (79 cây/ha). Tỷ lệ tái sinh chồi 

chiếm 76,4% cao hơn 3,2 lần so với nguồn gốc tái sinh hạt (23,6%).  

 Chất lượng tái sinh triển vọng (loại tốt) chiếm tỷ lệ rất thấp 9,6%, chất lượng tái 

sinh mức trung bình là 27,8%, trong khi đó chất lượng tái sinh kém chiếm tỷ lệ đến 

62,6% cao gấp 6,5 lần so với chất lượng tái sinh triển vọng.  

 Kết quả phỏng vấn người dân địa phương và qua quá trình điều tra hiện trường 

cho thấy: Do sinh cảnh tự nhiên nơi TMC phân bố đã bị con người tác động mạnh (chặt 

phá lấy đất canh tác, chăn thả gia súc, sử dụng thuốc diệt cỏ, cháy rừng thường xuyên 

vào mùa khô) chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mật độ tái sinh chồi của TMC rất 

thấp, tỷ lệ tái sinh chồi cao hơn tái sinh hạt và chất lượng tái sinh triển vọng thấp. 

b) Đặc điểm tái sinh 

Từ kết quả khảo sát trên thực địa trên địa bàn 6 huyện thuộc 3 tiểu vùng sinh 

thái khác nhau của tỉnh Gia Lai cho thấy: 
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Trong tự nhiên, loài TMC có hai hình thức tái sinh: tái sinh hạt và tái sinh chồi. 

Mật độ tái sinh nhìn chung là không cao và có sự sai khác rõ nét giữa các địa 

phương, phần lớn là do sự tác động của con người; loại hình tái sinh phổ biến là tái 

sinh chồi; chất lượng cây tái sinh thấp. 

Tại các điểm có cây tái sinh phân bố, hầu hết là những nơi có độ tàn che thấp 

(trung bình 0,1). Tuy vậy, sự phơi sáng hoàn toàn tỏ ra không có lợi cho cây tái sinh. 

4.2. Đặc điểm phân bố và sinh thái của loài Thiên môn chùm 

4.2.1. Hiện trạng phân bố của loài Thiên môn chùm 

4.2.1.1. Phân bố theo yếu tố địa lý và đơn vị hành chính 

Kết quả điều tra thực địa đã ghi nhận sự phân bố tự nhiên ở các địa phương 

nghiên cứu được trình bày ở hình 4.8.  

 

Hình 4.8. Bản đồ phân bố tự nhiên loài TMC tại các địa phương nghiên cứu. 
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Các điểm phát hiện loài TMC phân bố tương đối đồng đều tại các địa phương 

nghiên cứu, và đây có thể là dấu hiệu phản ánh khả năng phân bố rộng của loài trong 

phạm vi hành chính tỉnh Gia Lai. 

4.2.1.2. Phân bố theo yếu tố địa hình 

(1). Độ cao 

Địa hình Gia Lai bị chia cắt mạnh bởi dãy Trường Sơn Nam có hướng chính là 

Bắc Nam qua địa bàn tỉnh, nối với các cao nguyên Kon Hà Nừng ở phía Đông và cao 

nguyên Pleiku ở trung tâm tỉnh. Gia Lai có độ cao trung bình 800-900 m, với đỉnh cao 

nhất là Kon Ka Kinh thuộc huyện KBang (1.748 m) và nơi thấp nhất là vùng hạ lưu 

sông Ba (100 m). Địa hình có xu hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam, nghiêng từ Đông 

sang Tây với 3 kiểu chính: Địa hình đồi núi, địa hình cao nguyên và địa hình thung lũng.  

Kết quả nghiên cứu trên các tuyến điều tra và OTC (xem phụ lục 4.15) cho thấy 

TMC có phân bố ở độ cao và đặc điểm địa hình được tổng hợp ở bảng 4.4. 

Bảng 4.4. Độ cao địa hình nơi Thiên môn chùm phân bố tự nhiên 

TT Địa phương điều tra 

Độ cao tuyệt đối (m) 

Trung bình tổng thể Lớn nhất Thấp nhất 

1 Kông Chro 419 668 256 

2 Đăk Pơ 670 763 660 

3 Mang Yang 835 1.016 706 

4 KBang 801 1.149 526 

5 Krông Pa 238 412 151 

6 Chư Pưh 315 466 213 

7 Đức Cơ 323 684 164 

TB   514 737 382 

Bảng 4.4. ghi nhận TMC có phân bố tự nhiên ở độ cao địa hình từ 151-1.149 m, 

độ cao trung bình đạt 514 m so với mặt nước biển. Trong đó, TMC phân bố nhiều ở 

khoảng độ cao từ 201-400 m, với tần suất bắt gặp là 46,0%, địa hình càng lên cao, sự 

phân bố của loài TMC có xu hướng giảm dần, ở khoảng độ cao từ 1.001-1.200 m, tần 

suất bắt gặp ở mức thấp nhất (2,1%), hình 4.9 và Phụ lục 4.3. 
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Hình 4.9. Đồ thị tần suất bắt gặp loài Thiên môn chùm theo độ cao địa hình 

Đối chứng với các tài liệu nghiên cứu đã có, chúng tôi thấy rằng TMC có phân 

bố tự nhiên ở độ cao địa hình trùng hợp hợp nhận định của Phạm Hoàng Hộ (1999, 

2000) [14], Bechu Kuma (2008) [73], và Arti Sharma (2013) [53]. 

(2). Độ dốc 

Kết quả điều tra cho thấy, TMC mọc tự nhiên ở những nơi có địa hình với độ 

dốc từ 0-300, trong đó, tập trung nhiều ở địa hình có độ dốc từ 25-300 với tần suất bắt 

gặp lớn nhất là 47,3%, tiếp theo là địa hình có độ dốc từ 3-80 là 26,6%, và tần suất ở 

mức trung bình nơi địa hình có độ dốc từ 8-150 là 18,6%, thấp nhất ở địa hình có độ 

dốc từ 15-200, hình 4.19 và Phụ lục 4.3 

 

Hình 4.10. Đồ thị tần suất bắt gặp loài Thiên môn chùm theo độ dốc địa hình 
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 (3). Hướng phơi 

Hướng phơi có ảnh hưởng nhất định đến sự phân bố của thực vật, đồng thời là 

yếu tố biểu hiện đặc điểm sinh thái của một loài cây. Kết quả xử lý số liệu điều tra 

thấy rằng loài TMC có phân bố nhiều nhất theo hướng Nam (19,8%), tiếp theo là 

hướng Tây (19,4%) và Tây Nam (13,5%), các hướng Bắc và Đông ở mức trung bình, 

thấp nhất là hướng phơi Đông Nam (5,9%), xem hình 4.11, Phụ lục 4.3 và 4.15. 

 

Hình 4.11. Đồ thị tần suất phân bố loài TMC theo hướng phơi địa hình 

(4). Vị trí địa hình (độ cao tương đối: chân, sườn, đỉnh) 

Để đánh giá sự phân bố của loài TMC theo yếu tố vị trí địa hình (độ cao tương 

đối), đề tài đã áp dụng phương pháp của Thái Văn Trừng (1999) [41] trong việc phân 

chia địa hình khu vực nghiên cứu thành 3 vị trí: chân, sườn và đỉnh. 

 

Hình 4.12. Đồ thị tần suất phân bố loài TMC theo vị trí địa hình 
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Kết quả điều tra thực địa cho thấy TMC phân bố chủ yếu ở vị trí sườn đồi 

(55,7%), tiếp theo là ở vị trí chân đồi (40,1%), và thấp nhất ở vị trí đỉnh (4,2%), hình 

4.12 và Phụ lục 4.3. 

4.2.1.3. Phân bố theo một số yếu tố sinh thái  

(1). Đặc điểm khí hậu 

Gia Lai thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Cao nguyên, một năm có hai mùa 

tương đối rõ rệt. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau.  

- Chế độ nhiệt: Đặc điểm chế độ nhiệt nơi có TMC phân bố được trình bày chi 

tiết tại bảng 4.5 sau đây: 

Bảng 4.5. Đặc điểm chế độ nhiệt nơi Thiên môn chùm phân bố tự nhiên tại Gia Lai 

TT 
Địa phương  

NC 
Vùng khí hậu 

Nhiệt độ  

không khí  

TB/năm (0C) 

Tổng nhiệt độ 

/năm (0C) 

Nhiệt độ  

mặt đất  

TB (0C) 

Ghi chú 

1 Mang Yang Vùng I: Phía 

Tây dãy Trường 

Sơn, bao gồm 

khu vực trung 

tâm và phía Tây 

tỉnh Gia Lai 

21,8 7.932,7 26,2 
Trạm quan trắc  

PleiKu 

2 Chư Pưh 21,8 7932,7 26,2 
Trạm KTTV  

PleiKu 

3 Đức Cơ 23,0 8.333,2 29,5 
Trạm quan trắc  

Ia Ly 

4 KBang Vùng II: Phía 

Đông Trường 

Sơn, bao gồm 

khu vực phía 

Đông và Đông 

Nam tỉnh Gia 

Lai 

25,7 8521,1 27,3 
Trạm quan trắc  

An Khê 

5 Kông Chro 25,8 9.364,5 27,3 
Trạm quan trắc  

Ayun Pa 

6 Krông Pa 25,8 9.364,5 30,5 
Trạm quan trắc  

Ayun Pa 

Trung bình 

 

24,0 8.574,8 27,8 

 

Nguồn: Tổng hợp từ đặc điểm khí hậu, thủy văn tỉnh Gia Lai - Tạ Đăng Hoàn, 2015 [16] 

Kết quả tổng hợp tại bảng 4.5 cho thấy, các địa phương nơi TMC phân bố tự 

nhiên có nhiệt độ bình quân năm khá cao và ổn định, với sự chênh lệch không lớn, 

nhiệt độ bình quân năm giao động từ 21,8-25,80C, nhiệt độ bình quân chung là 

24,00C, với tổng tích ôn bình quân năm đạt 8.574,80C và nhiệt độ mặt đất trung bình 
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là 27,80C (Phụ lục 4.4). Điều này là phù hợp với nghiên cứu của Bechu Kumar 

(2008) [73] về ngưỡng nhiệt độ thích hợp đối với TMC (từ 10-450C). 

- Chế độ mưa: Kết quả tổng hợp về lượng mưa, độ ẩm không khí và chỉ số khô 

hạn khu vực có TMC phân bố tự nhiên có tổng lượng mưa cả năm đạt từ 1.199 - 

1.834,1 mm, lượng mưa trung bình là 1.558,1 mm và có xu hướng tăng dần theo độ 

cao địa hình. Độ ẩm không khí trung bình là 80,7% và đạt ngưỡng độ ẩm cao nhất vào 

mùa mưa (tháng 8, 9, 10 hàng năm), xem bảng 4.6 và phụ lục 4.5. 

Mặt khác, với đặc điểm khi hậu có mùa khô thường kéo dài 6 tháng (từ tháng 

11 đến tháng tư năm sau) đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phân bố, tồn tại và phát triển 

của thực vật. Mùa khô hạn kéo dài gây ra hiện tượng héo sinh lý ở thực vật do thiếu 

nước và cây có thể chết, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng của cây trồng. Để 

xác định thời gian khô hạn tại các địa phương nơi có TMC phân bố, đề tài sử dụng chỉ 

số khô hạn của Thái Văn Trừng và giản đồ khí hậu Gaussen Walter để đánh giá. 

Bảng 4.6. Lượng mưa và chỉ số khô hạn tại địa phương có TMC phân bố 

TT Địa Phương 

Lượng mưa 

TB tháng 

(mm) 

Lượng mưa 

cả năm (mm) 

Độ ẩm 

không 

khí (%) 

Chỉ số khô hạn 

(Thái Văn Trừng) 

S A D 

1 Đức Cơ 152,8 1.834,1 77,8 2 1 2 

2 Mang Yang 150,9 1.811,1 82,8 0 2 2 

3 Chư Pưh 147,1 1.765,3 82,8 0 2 2 

4 KBang 119,6 1.434,6 83,1 0 3 0 

5 Kông Chro 108,7 1.304,5 78,9 1 2 2 

6 Krông Pa 99,9 1.199 78,9 1 2 2 

TB 

 

129,8 1.558,1 80,7 0,7 2,0 1,7 

Nguồn: Tổng hợp từ đặc điểm khí hậu, thủy văn tỉnh Gia Lai - Tạ Đăng Hoàn, 2015 [16] 

Kết quả cho thấy ở tất cả 6 huyện đều có chung đặc điểm về thời gian mùa khô 

hạn, cũng như mùa mưa ẩm kéo dài như trình bày ở trên (phụ lục 4.6). Để tìm ra giá trị 

bình quân về chế độ nhiệt ẩm tại 6 địa phương nơi có TMC phân bố tự nhiên, chúng 

tôi đã tính toán và thu được kết quả ở bảng 4.6 và hình 4.13. 
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Hình 4.13. Giản đồ trung bình khí hậu khu vực có sự phân bố tự nhiên của TMC 

Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu về đặc điểm khí hậu, thủy văn tỉnh Gia Lai - Tạ Đăng 

Hoàn, 2015 [16]. 

Hình 4.13 mô tả đặc điểm khí hậu chung ở 6 địa phương, thời kỳ ẩm được chia 

thành 2 đợt: đợt 1 từ khoảng ngày 30 tháng 3 đến 10 tháng 4, đợt 2 từ khoảng ngày 12 

đến ngày 22 tháng 11. Thời kỳ dư ẩm kéo dài khoảng từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 12 

tháng 11. Thời kỳ khô kéo dài khoảng từ ngày 22 tháng 11 đến 30 tháng 3 năm sau.  

Khu vực nghiên cứu được xác định có chỉ số khô hạn X = 1.2.2. Như vậy có thể 

xác định được mùa khô hạn kéo dài trong khoảng 5 tháng (tháng 1, 2, 3, khoảng đầu 

tháng 4 và cuối tháng 11, đến hết tháng 12), trong đó, tháng kiệt (tháng 1, 2), đây là 

thời gian thường xảy ra nguy cơ cháy rừng trên diện rộng tại địa phương, là mối đe 

dọa lớn đến thảm thực vật rừng nói chung, trong đó có loài TMC. 

Với đặc điểm khí hậu có lượng mưa bình quân năm đạt 1.558,1 mm, và mùa 

khô hạn kéo dài như đã trình bày ở trên, đã hình thành nên Hệ sinh thái rừng khộp tại 

Gia Lai với đặc trưng cây họ Sao dầu (Dipterocarpaceae) chiếm ưu thế trong quần xã 

thực vật rừng. Là sinh cảnh sống thích hợp cho sự phân bố tự nhiên của loài TMC. 

Nhận định này trùng khớp với kết quả nghiên cứu của Wattana Tanming (2012) [106]. 

(2). Đặc điểm đất đai 

Kết quả điều tra cho thấy, khu vực nơi TMC phân bố tự nhiên có nhiều loại đất 

khác nhau, như: đất xám nghèo bazơ, đất có tầng sét chặt, đất xói mòn mạnh có đá lộ 

đầu, đất cát, đất nâu xám tầng mỏng, đất phù sa,… [17]. Trong đó, loài TMC có phân 

bố nhiều nhất trên đất xám nghèo bazơ (38,8%), đất có tầng sét chặt (16,5%), đất xói 

mòn mạnh có đá lộ đầu (13,1%). Kết quả phỏng vấn người dân được biết loài TMC 
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không mọc ở trên đất đỏ bazan tầng dày, điều này trùng khớp với kết quả điều tra thực 

địa ở khu vực nghiên cứu.  

Thiên môn chùm phân bố nhiều ở các loại đất có thành phần cơ giới tầng đất 

mặt là thịt nhẹ (66,2%), và đất cát pha (18,6%) [17], đất có độ pH của đất giao động từ 

6,2-7,8, trong khi TMC ít phân bố ở đất thịt trung bình, sét, và cát (xem phụ lục 4.15). 

Nghiên cứu cho thấy ở các điểm phân bố của loài TMC có độ dày tầng đất canh 

tác phổ biến từ 30-100 cm, trong đó TMC phân bố nhiều ở các khu vực đất có độ dày 

≤ 30 cm (32,9%), tiếp theo là khu vực có độ dày tầng đất từ 51-70 cm (31,6%), và độ 

dày tầng đất từ 31-50 cm (18,6%), các khu vực có tầng đất canh tác > 70 cm, rất ít bắt 

gặp TMC [17].  

Như vậy, trong môi trường sống tự nhiên TMC là loài cây ít bị chi phối bởi yếu 

tố độ dày của tầng đất, bởi loài có hệ rễ chùm, chỉ bám vào lớp đất mặt ở độ sâu không 

quá 20 cm. Nhu cầu về độ dày tầng đất không cao cùng với khả năng chịu hạn tốt đã tạo 

cho TMC có lợi thế so sánh với các loài cây gỗ và cây bụi sống lâu năm phân bố trên 

cùng dạng lập địa. Ngược lại ở những nơi có độ dày tầng đất cao, loài TMC thường phải 

nhường chỗ cho các loài cây thân gỗ do xung đột về nhu cầu ánh sáng. Ngoài ra, những 

nơi này cũng thường thuộc về loại đất đỏ bazan tầng dày nên không thích hợp với sinh 

thái của loài như kiến thức bản địa điều tra được từ người dân địa phương. 

(3).  Sinh cảnh và cấu trúc lâm phần 

 Đặc điểm sinh cảnh nơi loài Thiên môn chùm phân bố 

Kết quả điều tra thực địa trên hệ thống các tuyến và 948 OTC (xem phụ lục 

4.15) cho thấy, sinh cảnh nơi TMC phân bố tự nhiên bao gồm các dạng sau đây: 

1- Rừng khộp nghèo, nghèo kiệt (Rừng rụng lá có cây họ Dầu chiếm ưu thế) 

2- Rừng lá rộng thường xanh nghèo, nghèo kiệt 

3- Đất trống, trảng cỏ, cây bụi xen lẫn một số loài cây tái sinh 

4- Trảng đất trống (đất nông nghiệp) 

5- Rừng trồng Keo, Bạch đàn, Thông 3 lá. 
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Hình 4.14. Sinh cảnh nơi Thiên môn chùm phân bố tự nhiên: A và B- Trảng đất trống, 

cây bụi thảm tươi; C- Rừng khộp nghèo; D- Rừng lá rộng thường xanh nghèo. 

Kết quả đánh giá tần suất xuất hiện loài TMC theo sinh cảnh được trình bày tại 

bảng 4.7.  

Bảng 4.7. Tần suất xuất hiện loài TMC theo dạng sinh cảnh 

STT Dạng sinh cảnh 

Tổng 

số 

OTC 

Số 

OTC 

có 

TMC 

Tần số 

xuất 

hiện 

(%) 

Tổng 

số cây 

trong 

các ô 

Mật độ 

ước 

tính 

(cây/ha) 

1 
Rừng khộp nghèo, nghèo kiệt và 

phục hồi 
130 33 19,0 48 145 

2 
Rừng lá rộng thường xanh 

nghèo, nghèo kiệt và phục hồi 
172 26 14,9 32 123 

3 
Đất trống, trảng cỏ, cây bụi xen 

cây gỗ tái sinh 
201 53 30,5 76 143 

4 
Trảng đất trống (đất nông 

nghiệp/nương rẫy cũ) 
210 45 25,9 67 149 

5 
Rừng trồng (Keo, Bạch đàn, 

Thông 3 lá) 
96 17 9,8 26 153 

6 Rừng khộp trung bình 30 0 0,0 0 - 

7 Rừng thường xanh trung bình 99 0 0,0 0 - 

8 Rừng thường xanh giàu 10 0 0,0 0 - 

  
948 174 100 249 143 
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Bảng 4.7 ghi nhận tần suất TMC xuất hiện cao nhất (30,5%) tại đất trống, trảng 

cỏ, cây bụi xen cây gỗ tái sinh, tiếp theo là những nơi trảng đất trống (đất nông 

nghiệp/nương rẫy cũ) đạt 25,9%, và thấp nhất là dưới tán rừng trồng (9,8%). Không 

tìm thấy TMC phân bố ở sinh cảnh rừng khộp trung bình, rừng thường xanh trung bình 

và giàu.  

 Đặc điểm cấu trúc rừng nơi loài Thiên môn chùm phân bố 

- Độ tàn che tầng cây gỗ lớn 

Độ tàn che là đặc trưng biểu thị mức che phủ của tán tầng cây gỗ lớn so với 

diện tích nằm ngang bề mặt đất rừng. Độ tàn che của rừng góp phần tạo nên đặc điểm 

tiểu khí hậu rừng, ảnh hưởng đến tầng cây tái sinh, cây bụi, dây leo, thảm cỏ ở dưới 

tán rừng. Thiên môn chùm là loài dây leo kích thước nhỏ, với chiều dài thân trung bình 

≤ 3,0 m, nên loài này thuộc tầng cây bụi, thảm tươi trong sinh cảnh rừng. Vì vậy, đề tài 

đã quan tâm nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ tàn che đến sinh trưởng, phát triển của 

loài này trong điều kiện tự nhiên nơi chúng phân bố. 

Kết quả đo đếm độ tàn che trên 174 OTC (gồm 18 OTC điển hình và 156 OTC 

ngẫu nhiên) tại khu vực nghiên cứu cho thấy TMC phân bố tự nhiên ở dưới tán rừng 

có độ tàn che trung bình là 0,24 (xem phụ lục 4.15). TMC thường mọc ở dưới tán rừng 

khộp nghèo và rừng lá rộng thường xanh nghèo có độ tàn che từ 0,13- 0,22 (Bảng 4.8). 

Tuy nhiên, thực tế vẫn thấy TMC mọc dưới tán rừng Thông ba lá (độ tàn che 0,51) và 

rừng trồng Bạch đàn trắng (độ tàn che 0,37) là bởi lý do: Hiện trạng thực bì ban đầu 

(khi phát dọn để chuẩn bị đất trồng rừng) chính là những trảng đất trống có cây bụi, 

trảng cỏ đã có TMC mọc từ trước. Do TMC có khả năng chịu lửa cao, tái sinh chồi 

khá mạnh và có khả năng chịu bóng nên loài cây này vẫn tồn tại được ở dưới tán rừng 

trồng, tuy nhiên do độ tàn che cao nên sinh trưởng kém và khả năng ra hoa kết quả rất 

thấp. Mặt khác, kết quả điều tra trên các OTC ở rừng trung bình và rừng giàu có độ tàn 

che >0,3 không tìm thấy TMC mọc. Như vậy, có thể nhận định TMC là loài cây ưa 

sáng và có khả năng chịu bóng nhất định, điều này trùng khớp với nghiên cứu của D. 

Simson (1997) [59]. 

- Tổ thành tầng cây gỗ lớn 

Tổ thành tầng cây gỗ lớn biểu thị sự ưu thế về sinh thái của một nhóm loài cây 

trong quần xã thực vật rừng, có ảnh hưởng nhất định đến các thành phần khác trong hệ 

sinh thái rừng.  

Kết quả nghiên cứu về cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ lớn nơi có TMC phân bố tự 

nhiên được tổng hợp tại bảng 4.8 cho thấy: tổ thành của sinh cảnh rừng khộp ở 4 

huyện Kông chro và Krông Pa, Chư Pưh và Đức Cơ cho thấy đều có loài Cẩm liên 

(Shorea siamea) thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) chiếm ưu thế trong tổ thành tầng 
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cây gỗ lớn, ngoài ra còn có sự hiện diện của Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri), Cà 

chít (Shorea roxburghii), Chiêu liêu (Terminalia spp.), Bằng lăng (Lagerstroemia 

calyculata), là những loài cây đặc trưng của hệ sinh thái rừng khộp tại các tỉnh Tây 

Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. 

Bên cạnh đó, tổ thành của sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh nghèo, phục hồi 

ở khu vực nghiên cứu bao gồm các loài cây ưa sáng như Thành ngạnh (Cratoxylon 

formosum), Lộc vừng (Carega sphaerica), Kha thụ cuống dài (Castanopsis 

longipetiolata), Lôi (Crypteronia paniculata), … và đây là đặc điểm phổ biến của 

trạng thái rừng thứ sinh bị tác động mạnh do yếu tố con người mang lại. 

Bảng 4.8. Tổ thành tầng cây gỗ lớn nơi sinh cảnh Thiên môn chùm mọc 

Địa 

phương 
Sinh cảnh 

Tàn 

che 

Mật độ 

(cây/ha) 
Tổ thành theo IV% 

Kông 

Chro 

Rừng khộp nghèo 

(RLN) 
0,17 89 

28,2 Cli+11,2 Cx+6,0 Bli+5,3 

Bla+5 Chl+44,4 LK(5) 

Rừng thường xanh 

nghèo (TXN) 
0,14 135 

18,4 Lv +12,5 Trd+8,7 Kth+8,3 

Kha+5,6 Gia+46,5 LK(11) 

Krông Pa 

Rừng khộp nghèo 

(RLN) 
0,13 43 

23,1 Lv + 22,3 Cli + 7,5 Cc + 7 Tr 

+ 40,1 LK(3) 

Rừng thường xanh 

nghèo (TXN) 
0,18 110 

22,6 Trd+14,3 Lv+8,7 Kha+7,5 

Loi+46,9 LK(5) 

Mang 

Yang 

Rừng thường xanh 

nghèo (TXN) 
0,19 50 53,4 Lv + 9,4 Dca + 37,2 LK(16) 

Rừng trồng Thông  

3 lá 
0,51 740 100 Tho 

Rừng trồng Bạch 

đàn trắng 
0,37 468 100 Bd 

Kbang Rừng trồng Keo 0,35 1.700 100K 

Chư Pưh 
Rừng khộp nghèo 

(RLN) 
0,21 68 

25,9 Cli+20,6 Da+8 Ca+45,5 

LK(4) 

Đức Cơ 

Rừng khộp nghèo 

(RLN) 
0,15 95 

31,6 Da+15,3 Cli+11,5 Ca+41,6 

LK(5) 

Rừng thường xanh 

nghèo (TXN) 
0,22 130 

18,6 Tn+15,4 Tra+7,7 Dex+7,3 

Na+6,8 Bli+55,8 LK(10) 

TB  0,24   

Ghi chú: Ca: Cà chít; Cli: Cẩm liên; Cx: Căm xe; Da: Dầu song nàng; Loi: Lôi; Bla: Bằng 

Lăng; Bli: Bình linh; Chl: Chiêu liêu; Dca: Dẻ cau quả dẹt; Dex: Dẻ xanh; Na: Na hồng; Lv: 

Lộc vừng; Cc: Cóc chuột; Tr: Trám hồng; Trd: Trâm đài; Tra: Trâm; Kha: Kháo nước; Kth: 

Kha thụ; Tn: Thành ngạnh; Tho: Thông 3 lá: Bd: Bạch đàn; K: Keo lai; LK: Loài khác 
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Như vậy, TMC thích hợp phân bố ở dưới tán rừng khộp nghèo, rừng lá rộng 

thường xanh nghèo xen lẫn trảng cây bụi, thảm tươi. Điều này là phù hợp với nhận 

định của Wattana Tanming (2012) [106], và Phạm Hoàng Hộ (1999, 2000) [14] khi 

nghiên cứu về đặc điểm phân bố của loài TMC. 

- Tổ thành tầng cây tái sinh 

Trong quần xã thực vật rừng, tầng cây tái sinh đóng vai trò nhất định và có mối 

quan hệ, tương tác đối với tầng cây bụi, thảm tươi ở dưới tán rừng. Như nội dung phần 

trước đã trình bày, TMC là một loài cây dây leo có kích thước nhỏ nên chịu ảnh hưởng 

trực tiếp của tầng cây tái sinh và cây bụi thảm tươi ở dưới tán rừng. 

Kết quả tổng hợp tầng cây tái sinh trên 18 OTC điển hình tại khu vực nghiên 

cứu đã thu được kết quả sau đây: 

Bảng 4.9. Tổ thành tầng cây tái sinh nơi sinh cảnh có Thiên môn chùm mọc 

TT 
Địa 

phương 
Sinh cảnh N/ha 

Nguồn gốc 

(%) Tổ thành cây tái sinh 

Hạt Chồi 

1 
Kông 

Chro 

Rừng khộp 

nghèo 
4.107 16,3 83,7 

16,2 Ca + 12,1 Cx + 10,6 Cli + 8,2 

Tn + 5,8 Bli + 5,8 Cm + 41,1 LK(4) 

Rừng thường 

xanh nghèo 
3.045 21,5 78,5 

25,7 Tn+21,5 LV+14,2 Kth+5,8 

Kha+32,8 LK(7) 

2 
Krông 

Pa 

Rừng khộp 

nghèo  2.526 18,3 81,7 

22,6 Cli + 11,3 Tn + 11,3 Tm + 45,7 

LK(5) 

Rừng thường 

xanh nghèo 4.325 12,4 87,6 

22,7 Tn+12,6 Lv+8,5 Na+5,6 

Kn+43,2 LK (8) 

3 
Mang 

Yang 

Rừng thường 

xanh nghèo 3.556 
13,5 86,5 

26,8 Tn + 21 Dc + 14 Hoq + 11,8 

Kha + 7 Lv + 19,5 LK(5) 

4 KBang 
Rừng trồng 

Keo 1.207 12,8 87,2 

38,5 Tn + 23,1 Gn + 15,4 Cc + 5,2 

Lv +17,8 LK(3) 

5 
Chư 

Pưh 

Rừng khộp 

nghèo  3.720 10,7 89,3 

31 Dau + 24,2 Cli + 16,7 Ca + 28 

LK(4) 

6 Đức Cơ 

Rừng khộp 

nghèo  1.840 6,5 93,5 

29 Ca + 20,3 Cli + 11,6 Tn + 7,2 

Dau + 7,2 Bli + 5,7 Cc + 18,8 LK(4) 

Rừng thường 

xanh nghèo 4.125 17,3 82,7 

28,4 Tn+17,8 Bli+12,7 Na+9,5 

Dex+31,6 LK(6) 

Trung bình  3.161 14,4 85,6  

Ghi chú: Ký hiệu công thức tổ thành: Ca: Cà chít; Cx: Căm xe; Cli: Cẩm liên: Bli: 

Bình linh; Cc: Cốc chuột; Cm: Chòi mòi; Dau: Dầu song nàng; Dc: Dẻ cau; Dex: Dẻ xanh; 

Hoq: Hóc quang; Kha: Kháo nước; Kth: Kha thụ; Kn: Kơ nia; Lv: Lộc vừng; Na: Na hồng; 

Tm: Thừng mức; Tn: Thành ngạnh; Gn: Găng nhung; LK: Loài khác.  
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Bảng 4.9 cho thấy tổ thành tầng cây tái sinh ở sinh cảnh rừng khộp vẫn là 

những loài cây đặc trưng gồm: Cà chít (Shorea obtusa), Cầm liên (Shorea 

simamensis), Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri), Căm xe (Xylia xylocarpa), Thành 

ngạnh (Cratoxylon formosum). Tổ thành cây tái sinh rừng lá rộng thường xanh nghèo, 

gồm: Thành ngạnh (C. formosum), Dẻ cau (Q. helferiana), Lộc vừng (C. sphaerica), 

Hóc quang (Wendlandia glabrata),… Xét về cấu trúc tổ thành cho thấy tầng cây tái 

sinh gần tương đồng so với tầng cây gỗ lớn nơi có TMC phân bố tự nhiên, điều này 

chứng tỏ khả năng gieo giống và tái sinh của tầng cây gỗ lớn vẫn còn được duy trì 

trong điều kiện hiện tại.  

Kết quả tổng hợp ở bảng 4.9 ghi nhận mật độ cây tái sinh đạt trung bình 3.161 

cây/ha, trong đó nguồn gốc cây tái sinh chủ yếu từ chồi rễ, chồi thân chiếm đến 85,6%, 

cao gấp 6 lần nguồn gốc tái sinh hạt (14,4%). Chất lượng cây tái sinh triển vọng đạt tỷ 

lệ thấp (21,6%) so với tổng số cây tái sinh. Điều này chứng tỏ sinh cảnh rừng nơi 

TMC phân bố đã bị tác động mạnh bởi các hoạt động của con người gây ra. 

- Tổ thành tầng cây bụi, dây leo, thảm cỏ 

Tầng cây bụi, dây leo thảm cỏ ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp đến sinh trưởng và 

phát triển của TMC. Kết quả nghiên cứu đã xác định được công thức tổ thành tầng cây 

bụi, thảm tươi được trình bày tại bảng 4.10. 

Bảng 4.10. Tổ thành tầng cây bụi thảm tươi nơi sinh cảnh Thiên môn chùm mọc 

TT Địa phương N/ha 
Độ che phủ 

(%) 
Tổ thành cây bụi, thảm tươi 

1 Kong Chro 15324 61,50 
68.2 Cot + 9.1 Le + 6.5 Col + 16.2 LK 

2 Krông Pa 11.234 56,70 
41.5 Cot + 28.1 Col + 11.7 Le + 8.7 Lag +5.6 

Clo+ 4.4 LK 

3 KBang 12.720 41,30 
53.5 Cot + 26.6 Col + 9.4 Le + 8.6 Cl + 1.9 LK 

4 Mang Yang 18.142 63,70 
61.8 Cot + 13.6 Do + 5.7 le + 5 Col + 13.8 LK 

5 Chư Pưh 7.860 48,50 
58 Cot + 13 Le + 11.7 Tri + 7.9 Col + 9.4 LK 

6 Đức cơ 9947 52,40 
37 Cot + 15.8 Le + 13.7 Col + 12.3 Cod + 11.5 

Cl + 9.7 LK 

Tổng/TB 12.538 54,02 
 

Ghi chú: Ký hiệu công thức tổ thành: Cot: Cỏ tranh; Cod: Cỏ đuôi chồn; Cl: Cỏ cứt lợn; Col: Cỏ 

lào; Do: Đót; Lag: Lá giang; Le: Le; Tri: Trinh nữ móc; LK: Loài khác 

Bảng 4.10 ghi nhận ở hầu hết các địa phương đều có tổ thành cây bụi thảm tươi 

chủ yếu là cỏ tranh (Imperata cylindrica), Le (Oxytenanthera ngro), Đót 

(Thysanolaena maxima), Cỏ lào (Chromolaena odorata) chiếm ưu thế, và chúng là 
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thành phần chính tạo nên độ che phủ trên bề mặt đất rừng. Mật độ cây bụi thảm tươi 

nơi có TMC phân bố đạt trung bình 12.538 cây/ha với độ che phủ trung bình là 

54,02%, trong khi mật độ TMC chỉ là 143 cây/ha là rất thấp so với mật độ cây bụi, 

thảm tươi hiện tại và không thuộc nhóm loài ưu thế. Bên cạnh đó là chất lượng cây mẹ 

cũng như lớp cây tái sinh loài TMC không đảm bảo, tỷ lệ cây phẩm chất kém chiếm 

đến 62,6% (bảng 4.3). Điều này cho thấy tầng cây bụi thảm tươi đã ảnh hưởng rõ rệt 

đến số lượng và chất lượng loài TMC trong môi trường sống tự nhiên. 

Điểm đáng ghi nhận khi điều tra phân bố của loài TMC ở ngoài thực địa, chỉ 

cần quan sát sinh cảnh rừng tại nơi nghiên cứu là đối tượng rừng khộp nghèo, rừng lá 

rộng thường xanh nghèo xen lẫn dưới tán có Cỏ tranh và cây Le hay nơi đất trống có 2 

loài cây này mọc thì xác suất bắt gặp TMC rất cao. Minh chứng cho thấy trong số 174 

OTC điều tra có TMC phân bố, thì có đến 152/174 (tương đương 87,4%) số OTC có 

loài Cỏ tranh và Le mọc đan xen. Điều này chứng tỏ đã có mối quan hệ mật thiết giữa 

loài TMC với 2 loài cây cùng lớp Một lá mầm nói trên trong môi trường sống tự nhiên 

của chúng.  

4.2.2. Đặc điểm phân bố và sinh thái của loài Thiên môn chùm 

Từ kết quả điều tra thực địa, bước đầu đã xác định một số đặc điểm phân bố và 

sinh thái chủ yếu của loài Thiên môn chùm như sau: 

Bảng 4.11. Tổng hợp kết quả khảo sát hiện trạng phân bố của loài TMC theo yếu tố 

địa hình và sinh thái 

STT 
Yếu tố địa hình và 

sinh thái 

Hiện trạng phân bố 

Cao Trung bình Thấp Rất thấp 

1 Độ cao (m) 201 - 400 
100-200; 

701-800 

401-700; 

801-1000 
> 1000 

2 Độ dốc (độ) 25-30; 3-8 8-15 15-20 > 30 

3 Hướng phơi Nam, Tây Tây Nam Bắc, Đông Đông Nam 

4 Vị trí  Sườn  Chân  - Đỉnh 

5 Loại đất 
đất xám 

nghèo bazơ 

đất có tầng 

sét chặt 

đất xói mòn 

mạnh có đá 

lộ đầu 

đất đỏ 

bazan  

tầng dày 

6 Độ dày tầng đất (cm) <30 51-70 31-50 >70 

7 Sinh cảnh 

Đất trống, 

trảng cỏ,  

cây bụi 

Rừng khộp 

nghèo ; 

Rừng LRTX 

nghèo 

Rừng trồng; 

Đất nông 

nghiệp 

Rừng 

LRTX TB 

- Giàu 

8 Độ tàn che <0,17 0,17 – 0,30 >0,30 >>0,30 

9 Các yếu tố khác*     

(*) Một số yếu tố sinh thái khác có liên quan đến loài TMC 
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a) Tổ thành cây gỗ ưu thế nơi có loài phân bố tập trung 

- Rừng khộp nghèo: Bao gồm 3 ưu hợp chính sau đây: 

1- Cẩm liên, Căm xe, Bình linh, Bằng lăng ổi, Chiêu liêu.  

2- Lộc vừng, Cẩm liên, Cóc chuột, Trám hồng. 

3- Cẩm liên, Dầu song nàng, Cà chít. 

- Rừng lá rộng thường xanh nghèo: Bao gồm 3 ưu hợp chính: 

1- Lộc vừng, Trâm đài, Kha thụ cuống dài, Kháo nước, Giáng hương. 

2- Trám hồng, Lộc vừng, Kháo nước, Lôi. 

3- Lộc vừng, Dẻ cau quả dẹt. 

4- Thành ngạnh, Trâm, Dẻ xanh, Na hồng, Bình linh. 

b) Tổ thành và độ che phủ tầng cây bụi, dây leo, thảm cỏ nơi có loài phân bố  

Tổ thành chủ yếu của tầng cây bụi thảm tươi nơi TMC phân bố gồm: Cỏ tranh, 

Le, Đót, Cỏ lào, với độ che phủ trung bình là 54,02%. 

c) Các loài động vật có liên quan đến sự phát tán, phát sinh và phát triển 

của loài 

Quả của TMC khi chín có vị ngọt, thu hút một số loài chim, sóc, chuột tìm đến 

ăn quả, đã góp phần phát tán hạt giống loài cây này trong môi trường tự nhiên. Theo 

người dân địa phương Bahnar, Jrai cho biết có một loài chim nhỏ thường làm tổ trên 

cây TMC và chúng rất thích ăn quả của loài cây này. Tuy nhiên, trong quá trình điều 

tra thực địa chưa bắt gặp loài chim này. 

4.3. Cơ sở khoa học và thực tiễn để bảo tồn và phát triển Thiên môn chùm tại 

tỉnh Gia Lai 

4.3.1. Tri thức bản địa về khai thác và sử dụng Thiên môn chùm 

4.3.1.1. Kiến thức nhận biết loài Thiên môn chùm 

a) Tên gọi 

Người Kinh gọi là cây Thiên môn chùm, Tóc tiên, Sâm đũa; Người Bahnar gọi 

là “Kram rech”; Người Jrai gọi là “Kram ngek”, hay “Kram Hre”. 

Tên gọi địa phương thường hàm chứa những đặc điểm quan trọng của loài cây, 

là cơ sở để phân biệt giữa các loài cây với nhau. Người Bahnar gọi TMC là “Kram 

rech” từ “Kram” nghĩa là cây Tre, “rech” là một loài chim nhỏ xíu thường làm tổ trên 

cây. Khi chồi loài cây này mới nhú lên khỏi mặt đất có hình dạng như măng cây Tre, 

nhưng nhỏ, mảnh, nên người Bahnar ghép thành tên gọi là “Kram rech”, nghĩa là cây 
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“Tre nhỏ”. Tương tự, người Jrai gọi TMC là “Kram ngek” bao hàm ý nghĩa như trên, 

ngoài ra còn gọi “Kram Hre”, từ “Hre” là “dây leo”, nghĩa là cây “Tre dây”. 

b) Đặc điểm nhận dạng 

Theo kinh nghiệm của bà con cho biết, loài TMC chỉ mọc ở ven nương rẫy, nơi 

trảng đất trống, lùm bụi, ở các khu nhà mộ bỏ hoang, hay trên các ụ đất do loài Mối tạo 

nên. Loài này rất dễ nhận biết bởi đặc điểm thân cây dây leo, lá nhỏ như kim, màu xanh 

đậm, thân có gai nhọn, sắc dễ gây xước da, chảy máu nếu vướng phải trên đường đi. 

4.3.1.2. Kỹ thuật khai thác, chế biến Thiên môn chùm làm thuốc chữa bệnh và chăm 

sóc sức khỏe tại cộng đồng 

a) Kỹ thuật khai thác và chế biến TMC 

Tri thức bản địa của người Bahnar, Jrai về nhận biết các loại cây thuốc và cách 

khai thác, chế biến để sử dụng chữa bệnh chỉ lưu giữ trong trí nhớ, do vậy chỉ có 

những thầy thuốc hoặc người am hiểu mới có thể lên rừng tìm kiếm, khai thác và 

mang về sử dụng. 

Những thầy thuốc giỏi trong cộng đồng khi khai thác thảo dược, thường rất thận 

trọng, tránh làm dập nát các bộ phận làm thuốc. Mặt khác, họ rất quan tâm đến việc 

khai thác nhưng vẫn đảm bảo tái sinh cho cây thuốc. Ví dụ: Cây đang ra hoa, quả thì 

không nên khai thác ngay, mà phải đợi sau khi quả chín rụng mới khai thác; Cây ra 

chồi non, hoặc cây đang nhỏ cũng hạn chế khai thác; Nếu khai thác phần rễ, thường 

quan tâm giữ lại một phần trong đất để cây tái sinh trở lại; Nếu sử dụng phần lá cây thì 

chỉ lấy những cành phụ và phần ngọn được giữ lại, dùng dao sắc để lấy, chứ không 

dùng tay bẻ,…Tuy nhiên, đối với những người khác, họ thường khai thác quá mức đối 

với những cây thuốc thông dụng, có phân bố tự nhiên gần khu vực canh tác nương rẫy 

và dễ dàng tìm kiếm, trong đó có loài TMC. 

Cách sơ chế sau thu hái cây thuốc của đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai chủ yếu 

làm sạch rồi dùng tươi hoặc phơi khô để dùng trong vài ngày chứ không bảo quản lâu, 

bởi họ cho rằng cây thuốc lấy về dùng ngay sẽ giữ được các hoạt chất, tránh bị nấm 

mốc làm giảm chất lượng. Tùy theo loại bệnh để có hình thức chế biến thuốc phù hợp 

nhằm nâng cao hiệu quả chữa trị. Nhìn chung, Người Bahnar, Jrai có các hình thức chế 

biến thuốc để chữa bệnh thường là: Rửa sạch, chặt nhỏ, mỏng dùng tươi hoặc phơi khô 

để nấu nước, sắc uống; giã nát đắp lên vết thương hoặc xát lên vị trí bị bệnh (bệnh 

người da), lấy nước uống; ngậm tươi, ngậm nước thuốc; nấu nước tắm, nướng lửa, 

ngâm rượu, … 

Người Bahnar và Jrai sử dụng rễ củ loài TMC để làm thuốc. Theo các thầy 

thuốc trong cộng đồng, để cho chất lượng rễ củ tốt nhất, nên khai thác TMC vào tháng 

1-2 âm lịch, khi phần thân cây trên mặt đất bị tàn lụi bởi thời tiết trong mùa khô của 
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địa phương. Điều này hoàn hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật khai thác các 

loài cây lấy củ làm thuốc (Trần Minh Đức và Lê Thị Diên, 2015) [11].  

Người khai thác dựa vào chiều dài thân và độ lớn của gốc để chọn những cây 

trưởng thành, đã có nhiều củ đủ độ tuổi để khai thác. Sau khi khai thác từ rừng, củ 

TMC được cắt ra khỏi phần gốc, rửa sạch đất cát và loại bỏ các tạp vật, rễ củ bị sâu, bị 

hỏng, sau đó thái thành từng lát hoặc để nguyên củ dùng tươi, hoặc phơi dưới ánh 

nắng nhẹ cho đến khô rồi gói vào túi ni lông hoặc bao lác để dùng dần trong khoảng 

thời gian tối đa là 2 tháng.  

b) Các bài thuốc dùng TMC để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã sưu tầm được 15 bài thuốc, gồm 7 bài độc vị 

và 8 bài đa vị có thành phần TMC được cộng đồng Bahnar, Jrai sử dụng để chữa trị 10 

nhóm bệnh khác nhau, bảng 4.12.  

Bảng 4.12. Các bài thuốc có thành phần TMC được người Bahnar, Jrai sử dụng để 

chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng 

Nhóm  

công dụng 

STT 

bài 

thuốc 

Thành phần và  

cách chế biến bài thuốc 

Công 

dụng của 

bài thuốc 

Nguồn 

thông 

tin * 

1. Dùng cho 

phụ nữ sau khi 

sinh 

1 
Củ TMC tươi 1 nắm to (hoặc khô 1 nắm 

vừa) nấu uống thay nước chè hằng ngày. 

Thuốc bổ 

và lợi sữa 

cho sản 

phụ sau 

sinh 

(1) 

2 

Củ TMC khô 1 nắm, rễ Cỏ tranh khô 1 nắm, 

rễ cây “Kah căp” khô 1 nắm, vỏ Quế rừng 

khô 1 nắm nhỏ, vỏ Mai vàng khô 1/2 nắm, 

rễ Xấu hổ đỏ khô 1/2 nắm, đổ ngập nước, 

sắc trên lửa nhỏ 10-15 phút, dùng ngày 3 

lần, sau bữa ăn 30 phút, mỗi lần 1/2 bát. 

Thuốc bổ 

và lợi sữa 

cho sản 

phụ sau 

sinh 

(2) 

3 

Củ TMC khô 1 nắm, củ Thổ phục linh khô 

1 nắm nhỏ, Khoai mài khô 1 nắm nhỏ, sắc 

nước uống sau bữa ăn 10-15 phút, mỗi lần 

uống 2/3 bát. 

Thuốc bổ 

và lợi sữa 

cho sản 

phụ sau 

sinh 

(3), (4) 

2. Bồi bổ sức 

khoẻ, an thần 
4 

Dùng 1 nắm củ TMC khô/tươi hầm chung 

với thịt gà, gạo trắng thành cháo, thêm ít 

muối và sau đó ăn. 

Bồi bổ 

sức khỏe, 

trị chứng 

suy nhược 

cơ thể 

(4) 
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Nhóm  

công dụng 

STT 

bài 

thuốc 

Thành phần và  

cách chế biến bài thuốc 

Công 

dụng của 

bài thuốc 

Nguồn 

thông 

tin * 

3. Trị ho, hen 5 
01 nắm củ TMC tươi/khô nấu uống thay 

nước hàng ngày đến khi khỏi bệnh 

Trị ho, ho 

lâu ngày, 

ho khó 

thở 

(2) 

4. Cầm máu vết 

thương, máu 

cam 

6 
Nhai lá TMC tươi đắp lên vết thương ngày 

3 -5 lần 

Cầm máu, 

sát trùng 

vết 

thương 

(5) 

5. Trị đau thận, 

bí tiểu, đái 

đường 

7 

Củ TMC tươi/khô 01 nắm, rễ Cỏ tranh tươi 

1 nắm nhỏ nấu uống thay nước hàng này 

đến khi hết bệnh. 

Trị chứng 

bí tiểu,  

đái dắt 

(6) 

 8 

Củ TMC, toàn thân Chó đẻ, rễ Găng trắng, 

quả Trâm vối, rễ “Rong roh”, rễ “Kla apar” 

tất cả phơi khô mỗi thứ 1 nắm nhỏ, sắc 

nước uống trước bữa ăn 30 phút, ngày 3-5 

lần, mỗi lần 1/2 bát, hoặc 1 ly vừa. 

Trị chứng 

tiểu 

đường 

(2) 

6. Trị bệnh  

phù thũng 
9 

Củ TMC tươi/khô nấu uống thay nước 

hàng ngày đến khi hết bệnh 

Trị chứng 

phù nề cơ 

thể 

(7) 

7. Trị đau nhức 

xương, khớp 
10 

Củ TMC phơi khô ngâm rượu uống điều độ 

hàng ngày vào bữa ăn tối. 

Trị chứng 

thấp khớp 
(8) 

 11 

Rễ cây “Kah căp”, thân cây Chó đẻ, TMC, 

Cỏ tranh, Quế rừng, Gai xấu hổ đỏ, Rau 

má, rễ Mai vàng, rễ cây “Ta lăng vat” tất cả 

phơi khô, mỗi thứ 1 nắm nhỏ sắc nước 

uống trước bữa ăn 30 phút, ngày 03 lần, 

mỗi lần 1/2 bát. 

Trị đau 

gân, mỏi 

khớp, 

nhức 

xương 

(2) 

 12 
Củ TMC phơi khô ngâm rượu uống điều độ 

hàng ngày vào bữa cơm tối. 

Trị đau 

lưng 
(5) 

8. Trị  đau 

bụng, tiêu chảy, 

kiết lỵ 

13 
Củ TMC tươi/khô sắc uống trước bữa ăn 

10-15 phút, ngày 3 lần, mỗi lần 1/2 bát. 

Trị chứng 

đau bụng 

do  

khó tiêu 

(9) 

9. Trị đau dạ 

dày, tá tràng 
14 

Củ TMC 1 nắm khô, quả Núc nác 1 nắm 

khô đem sắc nước uống trước bữa ăn 30 

phút, ngày 3 lần, mỗi lần 2/3 bát. 

Trị đau dạ 

dày 
(2) 

10. Trị các bệnh 

khác 
15 

Củ gấu, củ TMC, rễ Rong roh, thân Par 

meo, rễ Priêng can, thân Móng bò dây, tất 

cả phơi khô mỗi thứ 1 nắm nhỏ, đem sắc 

nước uống trước bữa ăn 30 phút, ngày 3 

lần, mỗi lần  2/3 bát. 

Trị bệnh 

Gút 
(2) 
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Ghi chú: * Nguồn cung cấp thông tin: (1). Cộng đồng người dân Bahnar, Jrai; (2). 

Hiao Thuyên - thầy thuốc người Jrai (buôn Ekia, Ia Rsai, Krông Pa); (3). Nay Jai, người Jrai 

(buôn Nung, Chư Drăng, Krông Pa); Rơchâm Hrai, người Jrai (buôn Chính đơn 2, Ia Mlah, 

Krông Pa); Đinh Liếp, người Bahnar (Chư Glong, Kôngchro); (4). Đinh Liếp, người Bahnar 

(Chư Glong, Kôngchro); (5). Ksor Hoa, người Jrai (thôn Chính đơn, xã Iamla, Krông Pa); (6). 

Ksor Siem, người Jrai –thôn Chính Đơn, Xã Iamla, Krông Pa); (7). Siu Lê, người Jrai (buôn 

Kuai, xã Ia Blư, Chư Pưh); (8). Rơchâm Dik, người Jrai (buôn Mook Trang, Ia Dom, Đức 

Cơ); (9). Siu Chen, người Jrai, (buôn Kuai, Ia Blư, Chư Pưh). 

Trong số 15 bài thuốc chứa vị TMC, có 3 bài sử dụng đối với phụ nữ sau sinh. 

Theo đánh giá của các thầy thuốc và người dân địa phương, TMC dùng rất hiệu quả 

đối với sản phụ sau khi sinh với tác dụng nổi trội là tăng cường số lượng và chất lượng 

sữa, đồng thời bồi bổ sức khỏe, trị chứng chóng mặt, ù tai. Điều này trùng hợp với 

những kết quả nghiên cứu ở các nước có nền y học cổ truyền phát triển như Nepal, Ấn 

Độ (RK. Sharma và B. Dash, 2003 [93]; M.K.R. Srikantha, 1997 [96]; V.V.M. Gogte, 

2000 [105]; D. Frawley, 1997 [57]). 

Kết quả nghiên cứu cũng đã ghi nhận được bài thuốc sử dụng TMC điều trị 

bệnh lý về phổi: Ho, ho lâu ngày, ho khó thở. Theo Lương y Nông Thị Tươi ở xã Ia 

Piơr, huyện Chư Prông cho biết đã sử dụng TMC để điều trị bệnh lý về phổi hiệu quả 

không kém loài Thiên môn đông (A. cochinchinensis) - loài thảo mộc cùng nhóm được 

sử dụng phổ biến trong Đông y (Đỗ Tất Lợi, 2004 [23]). Bên cạnh đó là các bài thuốc 

điều trị bệnh Gút (gout) và bệnh lý về thận rất hiệu quả do thầy thuốc Hiao Thuyên 

người Jrai lưu giữ và áp dụng đang được tín nhiệm cao trong cộng đồng. 

TMC không những được sử dụng làm thuốc chữa trị một số căn bệnh, mà còn 

được chế biến làm thực phẩm có giá trị bổ dưỡng đối với sức khỏe con người. Cũng 

như các cộng đồng dân tộc khác sinh sống dọc theo dãy Trường Sơn, trong các lễ hội 

và sinh hoạt của cộng đồng người Bahnar, Jrai không thể thiếu thức uống rượu ghè 

(Xit ghe - Bahnar/Tơpai nheh- Jrai). Nghiên cứu cho thấy cộng đồng Bahnar sử dụng 

khoảng 5-7 loài thực vật để làm men rượu cần, nhưng cộng đồng Jrai sử dụng đến 30 

loài cây, trong đó có thành phần chính là rễ củ loài TMC, Sương sâm lông (Cyclea 

barbata Wall.), Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz.) Merr.), Quế rừng 

(Cinnamomum spp.),…là những loài thảo dược quý với hương vị thơm nồng, bổ 

dưỡng, hấp dẫn, góp phần tạo nên nét đặc sắc của văn hóa của cộng đồng dân tộc. 

4.3.2. Thực trạng công tác quản lý và các mối đe dọa đối với loài Thiên môn chùm 

tại Gia Lai 

4.3.2.1. Thực trạng công tác quản lý 

a) Quản lý của Nhà nước đối với nguồn lâm sản ngoài gỗ 

- Một số văn bản pháp luật có liên quan: 

Thiên môn chùm là một loài cây thuốc thuộc nhóm lâm sản ngoài gỗ có giá trị 

dược liệu, cần được quản lý, bảo tồn và phát triển. Những văn bản pháp luật có liên 
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quan, bao gồm: Luật số 16/2017/QH14, Luật Lâm nghiệp thông qua ngày 15/11/2017 

và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019"; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định 

số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp. 

- Công tác quản lý Nhà nước về LSNG nói chung, trong đó có TMC 

Như vậy, các văn bản pháp luật của Việt Nam đã quy định rất rõ về quản lý, 

khai thác và thương mại các loại LSNG. Nhìn chung, việc khai thác LSNG ở các loại 

rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng sản xuất đều phải tuân thủ theo luật định, theo quy chế 

và theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn 

có 100% số người nhận định: Thực tế hiện nay ở hầu hết các địa phương thuộc tỉnh 

Gia Lai, hoạt động khai thác LSNG chưa được các cơ quan chức năng và đơn vị chủ 

rừng quản lý, giám sát, kiểm tra theo đúng qui định của pháp luật hiện hành. Một số 

loài LSNG quý hiếm (quy định tại Nghị định Số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 

(thay thế cho Nghị định 32/2006/NĐ-CP)) có phân bố tại địa phương như Lan Kim 

tuyến, Bình vôi, Ba kích,…và Thiên môn chùm cũng đang bị khai thác kiệt quệ bởi 

người dân địa phương. 

b)  Quản lý của cộng đồng về LSNG, trong đó có TMC 

Cộng đồng người Bahnar và Jrai quản lý nguồn tài nguyên LSNG theo truyền 

thống, họ không can thiệp sâu đến hoạt động khai thác LSNG của bà con trong làng, 

xã với mặc định “LSNG được khai thác theo năng lực của từng người”. Tuy nhiên, họ 

có cách can thiệp bằng hình thức đánh dấu khẳng định “vật đã có chủ” mỗi khi chính 

họ là người phát hiện ra loài LSNG đầu tiên, nhưng vì lý do nào đó mà chưa khai thác. 

Hình thức đánh dấu này tỏ ra rất hiệu lực đối với người địa phương Bahnar, Jrai nơi 

đây, nếu phát hiện được người vi phạm sẽ xử phạt theo luật tục của cộng đồng,… 

4.3.2.2. Các mối đe dọa đến tri thức bản địa của cộng đồng Bahnar, Jrai về bảo tồn và 

phát triển, khai thác và sử dụng Thiên môn chùm làm thuốc chữa bệnh 

a) Các mối đe dọa đến hoạt động bảo tồn và phát triển loài TMC 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra 7 mối đe dọa và nguyên nhân khác nhau tác động đến 

sự tồn tại và phát triển của quần thể loài TMC tại tỉnh Gia Lai (bảng 4.13). Trong đó 

có 2 mối đe dọa ở mức tác động rất cao là khai thác sản phẩm làm thuốc không bền 

vững và hoạt động sản xuất nương rẫy trái phép. Những mối đe dọa cao là: lạm dụng 

thuốc trừ cỏ trong sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương và nạn lửa rừng xảy ra 

thường xuyên ở vùng sinh thái rừng khộp. Các mối đe dọa còn lại chủ yếu là tác động 

gián tiếp ở mức trung bình, phổ biến là do sự bất cập về trách nhiệm và năng lực quản 

lý tài nguyên, tổ chức hoạt động và thông tin. Nguyên nhân chính bao trùm gồm: (i) 
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tập quán khai thác tài nguyên rừng;  (ii) nhu cầu cao về tài nguyên và tư liệu sản xuất; 

và (iii) những hạn chế về nhận thức, năng lực và mức độ tham gia của cơ quan quản lý 

nhà nước, cộng đồng và các bên liên quan.  

Bảng 4.13. Phân tích các mối đe dọa và nguyên nhân tác động đến quần thể loài TMC 

tại khu vực nghiên cứu 

STT Tên mối đe dọa 
Hướng 

tác động 

Hậu quả của 

tác động đến 

loài 

Mức độ 

đe dọa 
Nguyên nhân 

1 

Tình trạng khai thác 

thiếu bền vững, mang 

tính hủy diệt 

Trực tiếp 

Khai thác đến 

đâu cạn kiệt đến 

đó, đe dọa tuyệt  

chủng loài 

Rất cao 

Tập quán và nhận thức 

của một bộ phận người 

dân địa phương còn hạn 

chế, lạc hậu. 

2 

Hoạt động khai phá, 

lấn chiếm trái phép 

đất lâm nghiệp để 

canh tác nương rẫy 

Trực tiếp 

và  

gián tiếp 

Làm suy giảm 

quần thể và mất 

đi sinh cảnh 

sống tự nhiên 

của loài TMC; 

Rất cao 

Nhu cầu đất sản xuất của 

người dân địa phương; 

chính quyền và các bên 

liên quan chưa thực hiện 

đúng vai trò, trách nhiệm  

3 

Hoạt động dùng 

thuốc diệt cỏ trong 

quá trình canh tác 

của người dân  

địa phương 

Trực tiếp 

và  

gián tiếp 

Gây chết hàng 

loạt cây tái sinh 

và ảnh hưởng 

nặng nề đến sinh 

trưởng, phát 

triển của cây  

trưởng thành 

Cao 

Nhận thức về môi 

trường và thói quen lạm 

dụng thuốc BVTV; hoạt 

động của mạng lưới 

khuyến nông chưa hiệu 

quả, chưa bám sát cơ sở. 

4 
Nạn lửa rừng xảy ra 

phổ biến 

Trực tiếp 

và  

gián tiếp 

Ảnh hưởng đến 

tái sinh và sinh 

trưởng, phát 

triển của TMC 

Cao 

Tập quán, nhận thức của 

người dân; đặc trưng của 

vùng địa lý - sinh thái; 

biến đổi khí hậu 

5 

Công tác quản lý và 

tuyên truyền của các 

cơ quan chức năng 

còn nhiều bất cập 

Gián tiếp 

Nạn khai thác 

tràn lan, kiệt quệ 

một số loài cây 

thuốc quý, trong 

đó có TMC. 

Trung 

bình 

Năng lực quản lý và 

trách nhiệm của cơ quan 

chức năng còn hạn chế; 

cơ chế, chính sách về 

LSNG còn bất cập và 

chưa bám sát thực tiễn. 

6 

Hoạt động phục hồi 

và phát triển cây 

thuốc còn rất hạn 

chế và chưa được 

quan tâm đúng mức 

Gián tiếp 

và  

trực tiếp 

Chưa tạo được 

nhận thức, động 

lực và các điều 

kiện cần cho 

phát triển loài 

Trung 

bình 

Thiếu định hướng và các 

nguồn lực cho các hoạt 

động liên quan; kiến 

thức về cây thuốc, bài 

thuốc của cán bộ còn 

hạn chế. 

7 

Thông tin về giá trị 

và công dụng của 

loài TMC còn quá ít 

và chưa được phổ 

biến rộng rãi 

Gián tiếp 

Chưa định 

hướng được cho 

các bên liên 

quan trong hoạt 

động bảo tồn và 

phát triển loài. 

Trung 

bình 

TMC là một loài cây 

thuốc mới chưa được 

nghiên cứu hệ thống ở 

Việt Nam; thiếu sự tham 

gia của “bốn nhà” và các 

bên liên quan. 
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b) Các mối đe dọa đến tri thức bản địa về khai thác và sử dụng TMC làm 

thuốc chữa bệnh 

Quá trình nghiên cứu cho thấy tri thức về sử dụng cây thuốc và các bài thuốc 

(trong đó có TMC) của cộng đồng Bahnar, Jrai tiềm ẩn nguy cơ thất truyền và hiệu 

quả chữa bệnh ngày càng bị hạn chế bởi các các mối đe dọa và lý do như phân tích tại 

bảng 4.14. 

Bảng 4.14. Phân tích các mối đe dọa và nguyên nhân tác động đến tri thức bản địa 

trong khai thác và sử dụng  loài TMC 

STT 
Tên mối  

đe dọa 

Hướng 

tác 

động 

Hậu quả của tác 

động đến tài 

nguyên 

Mức độ 

đe dọa 
Nguyên nhân 

1 

Khả năng lưu giữ 

tri thức đầy đủ, hệ 

thống và lâu bền 

Trực 

tiếp 

Dễ bị thất truyền, 

mai một hoặc sai 

lệch  khi chuyển 

giao giữa các   

thế hệ 

Rất cao 

Do đặc thù của tri thức bản 

địa là truyền khẩu và “cầm 

tay chỉ việc” 

2 

Sự ràng buộc bởi 

định chế của dòng 

họ, gia đình về các 

phương thuốc  

“gia truyền”,  

thuốc “giấu”. 

Trực 

tiếp 

-Giảm cơ hội 

truyền bá và ứng 

dụng tri thức; 

-Tăng nguy cơ thất 

truyền những bài 

thuốc hay, cây  

thuốc quý 

Cao 

Do tuân thủ nghiêm ngặt 

luật tục của gia đình, dòng 

họ về bí mật các cây thuốc, 

bài thuốc gia truyền; một số 

khác do tín ngưỡng và quan 

niệm hoặc lợi ích cục bộ 

không muốn truyền cho  

người khác. 

3 

Sự thay đổi về 

nhận thức, tập 

quán và thị hiếu 

của cộng đồng 

trong bối cảnh 

công nghệ phát 

triển 

Gián 

tiếp 

-Coi nhẹ tri thức 

và văn hóa  

truyền thống; 

 

-Thay đổi tập 

quán sử dụng tài 

nguyên bản địa 

Cao 

Sự hiểu biết của đa số giới 

trẻ về giá trị các bài thuốc 

gia truyền còn hạn chế; sự 

tác động mạnh mẽ của y 

học tiên tiến, hình thành 

thói quen sử dụng tân dược 

(thuốc Tây) để chữa bệnh 

thay vì sử dụng các bài 

thuốc dân gian đã có. 

4 

Sự suy thoái của 

nguồn tài nguyên 

cây thuốc do nhiều 

nguyên nhân khác 

nhau 

 (bảng 4.13) 

Trực 

tiếp và  

gián 

tiếp 

Làm giảm cơ hội 

lưu giữ những tri 

thức bản địa có  

liên quan 

Cao 

Sự suy giảm và mất mát tài 

nguyên vật thể kéo theo sự 

mất mát các giá trị của tài 

nguyên phi vật thể 

5 

Sự quan tâm và 

phối hợp giữa 

chính quyền địa 

phương và các bên 

liên quan chưa cao 

Gián 

tiếp 

Chưa có chiến 

lược, chính sách 

và kế hoạch hành 

động trong bảo tồn 

và phát huy tri 

thức bản địa 

Trung 

bình 

Thiếu sự khởi xướng và 

phối của các bên liên quan 

trong việc nghiên cứu, bảo 

tồn và ứng dụng các cây 

thuốc, bài thuốc dân gian 

để chữa bệnh. 
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Có 5 mối đe dọa đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị của tri thức bản địa 

trong sử dụng cây thuốc và các bài thuốc tại khu vực nghiên cứu. Trong đó có mối đe 

dọa ở mức tác động rất cao là khả năng lưu giữ tính nguyên vẹn của tri thức bản địa; 

Các mối đe dọa cao là: (i) Sự ràng buộc bởi định chế của dòng họ, gia đình; (ii) Sự 

thay đổi về nhận thức, tập quán, văn hóa và thị hiếu của cộng đồng; và, (iii) Sự suy 

thoái của nguồn tài nguyên cây thuốc. Ngoài ra, sự thiếu quan tâm và phối hợp giữa 

chính quyền địa phương và các bên liên quan cũng gián tiếp có ảnh hưởng tiêu cực đến 

mục tiêu này. 

4.3.3. Tiềm năng gây trồng và phát triển Thiên môn chùm 

4.3.3.1. Cơ sở dữ liệu xây dựng bản đồ khu vực tiềm năng gây trồng TMC 

a) Đặc điểm sinh thái 

- Ngưỡng nhiệt độ 

Theo Bechu Kumar Vinwar Yadav (2008) [73], loài TMC thích hợp với vùng 

khí hậu nhiệt đới, ngưỡng nhiệt từ 100C-450C. Xét trong phạm vi địa lý tỉnh Gia Lai có 

nền nhiệt trung bình tăng dần từ Bắc xuống Nam và nhiệt trung bình từ 21,8-25,80C 

(trung bình 24,00C), do đó yếu tố của vùng không chi phối đến phân bố của loài cây 

này tại tỉnh Gia Lai, nghĩa là toàn vùng đều có nhiệt độ tương thích để gây trồng và 

phát triển loài TMC (phụ lục 4.4). 

- Ngưỡng lượng mưa 

Lượng mưa thích hợp cho loài TMC phát triển nằm ở các khu vực có lượng 

mưa hàng năm đến 2.500 mm [73]. Nghiên cứu bản đồ lượng mưa cho thấy lượng mưa 

của tỉnh Gia Lai chia thành 2 vùng gồm khu vực phía Đông dãy Trường Sơn với lượng 

mưa từ 1.200-1.800 mm và khu vực phía Tây Trường Sơn với lượng mưa từ 2.200-

2.500 mm (Tạ Đăng Hoàn, 2015 [16]). Trong khi tại các địa phương nghiên cứu nơi 

TMC phân bố có lượng mưa từ 1.199-1.834 mm (trung bình 1.558 mm). Với đặc điểm 

này, tất cả các khu vực ở tỉnh Gia Lai đều phù hợp với đặc điểm sinh thái loài TMC 

(phụ lục 4.5). 

- Độ tàn che  

Kết quả điều tra cho thấy, TMC là loài cây ưa sáng, chỉ thích hợp với độ tàn che 

<0.3, thường là ở các vùng đất trống, vùng rừng non, rừng khộp và rừng tự nhiên 

nghèo và khu vực ven nương rẫy của người dân. 

Dựa trên đặc điểm sinh thái này của cây TMC, kết hợp với bản đồ hiện trạng tài 

nguyên rừng năm 2017 (Nghị quyết 100/2017/NQ-HĐND tỉnh Gia Lai), đề tài tiến hành 

tách các khu vực có độ tàn che nhỏ hơn 0,3 bao gồm trạng thái đất trống, rừng non, rừng 

thường xanh nghèo, rừng khộp nghèo và các khu vực đất nương rẫy. Các khu vực khác 
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như rừng tự nhiên giàu, trung bình, rừng trồng, rừng thường xanh phục hồi có độ tàn 

che >0,3 sẽ không thích hợp cho loài cây này phát triển. Kết quả thống kê diện tích 

khu vực có độ tàn che phù hợp đối với TMC trên địa bàn tỉnh Gia Lai được trình bày ở 

bảng 4.15 (và phụ lục 4.7). 

Bảng 4.15. Diện tích các khu vực có độ tàn che phù hợp với sự phát triển của loài cây 

Thiên môn chùm trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

STT Loại đất loại rừng 
Diện tích  

(hecta) 

Tỷ lệ  

(%) 

1 Rừng thường xanh phục hồi (non) 80.325,02 8,5 

2 Rừng thường xanh nghèo 67.193,81 7,1 

3 Rừng khộp phục hồi (non) 67.610,67 7,2 

4 Rừng khộp nghèo 79.916,77 8,5 

5 Rừng tre nứa 272,55 0,0 

6 Rừng trồng (non) 87.964,00 9,4 

7 Đất trống 94.714,00 10,1 

8 Đất nông nghiệp 462.067,51 49,2 

 
Tổng 940.064,33 100,0 

  (Nguồn: Số liệu trích xuất từ bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Gia Lai, 2019) 

b) Điều kiện lập địa 

- Đất đai 

Kết quả điều tra cho thấy, khu vực nơi TMC phân bố tự nhiên trên nhiều loại 

đất: Đất xám nghèo bazơ, đất có tầng sét chặt, đất xói mòn mạnh có đá lộ đầu, đất cát, 

đất nâu xám tầng mỏng, đất phù sa,…Trong đó, loài TMC có phân bố nhiều nhất trên 

đất xám nghèo bazơ (38,8%), đất có tầng sét chặt (16,5%), đất xói mòn mạnh có đá lộ 

đầu (13,1%). Kết quả phỏng vấn người dân được biết loài TMC không mọc ở trên đất đỏ 

bazan tầng dày, điều này trùng khớp với kết quả điều tra thực địa ở khu vực nghiên cứu. 

Thiên môn chùm phân bố nhiều ở các loại đất có thành phần cơ giới tầng đất 

mặt là thịt nhẹ (66,2%), và đất cát pha (18,6%), trong khi TMC ít phân bố ở đất thịt 

trung bình, sét, và cát có độ pH của đất giao động từ 6,2-7,8.  
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Nghiên cứu cho thấy trong môi trường sống tự nhiên TMC là loài cây ít bị chi 

phối bởi yếu tố độ dày của tầng đất, bởi loài có hệ rễ chùm, chỉ bám vào lớp đất mặt ở 

độ sâu không quá 20 cm. 

Dựa trên đặc điểm này, chúng tôi tiến hành tách các loại đất chua và nhóm đất 

đỏ bazan loại khỏi bản đồ có khả năng phân bố của loài TMC (phụ lục 4.8). 

Tổng diện tích các loại đất tương thích với đặc điểm sinh thái của loài cây trên 

là khoảng 937.246 hecta (phụ lục 4.9). 

- Độ dốc 

Nghiên cứu chỉ ra rằng TMC mọc ở các khu vực có độ dốc ≤ 300 và yếu tố độ 

dốc không chi phối nhiều đến phân bố của loài này, bởi chúng có thể mọc ở các khu vực 

vách núi có độ dốc lớn, dưới chân các tảng đá lộ đầu hoặc ở các khu vực bằng phẳng. 

- Độ cao 

Kết quả điều tra thực địa ghi nhận TMC có phân bố ở độ cao địa hình 150-

1.150 m, là phù hợp với nhận định của Phạm Hoàng Hộ (1999,2000) [14]. Căn cứ vào 

đặc điểm phân bố này của TMC, trên nền bản đồ địa hình tỉnh Gia Lai, chúng tôi tiến 

hành tách các khu vực có độ cao trên 1.150 m ra và phần còn lại là các khu vực có độ 

cao thích hợp (phụ lục 4.10). 

Khu vực có độ cao phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của loài cây này 

chiếm tới 98% tổng diện tích tự nhiên của vùng. Một số khu vực núi cao tập trung ở 

phía Đông Bắc của tỉnh và nằm phần lớn ở khu vực Tây Nam của huyện KBang không 

có TMC phân bố. 

4.3.3.2. Xác định khu vực tiềm năng phục vụ gây trồng và phát triển Thiên môn chùm  

Từ các đặc điểm sinh thái và phân bố của cây TMC, chúng tôi tiến hành mô 

hình hóa bản đồ dựa trên các dữ liệu bản đồ nền theo dạng nhị phân (nghĩa là khu vực 

thích hợp và khu vực không thích hợp) và tách các lớp bản đồ thành phần có đặc điểm 

tương thích ra, sau đó chồng lớp để chọn các khu vực hội tụ đầy đủ các đặc điểm 

tương thích về khí hậu, loại đất, địa hình, sinh cảnh cho loài TMC sinh trưởng, phát 

triển. Đây chính là các khu vực có thể xuất hiện loài cây này trong tự nhiên và cũng là 

khu vực tiềm năng để gây trồng và phát triển loài này trong tương lai (hình 4.15). 
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Hình 4.15. Bản đồ khu vực có điều kiện phù hợp với đặc điểm sinh thái của loài TMC 

Kết quả chồng xếp bản đồ và tính toán cho thấy có hơn 695.002 hecta phù hợp 

với đặc điểm sinh thái của cây TMC, trong đó Chư Prông, Krông Pa, Kông Chro và Ia 

Pa là 4 huyện có diện tích phù hợp lớn nhất, tiếp theo là 4 huyện KBang, Mang Yang,  

Đăk Pơ, Phú Thiện, khu vực ngoại ô TP. Pleiku, Chư Sê có ít diện tích phù hợp với 

loài cây này (bảng 4.16). 
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Bảng 4.16. Thống kê diện tích phù hợp với đặc điểm sinh thái loài TMC 

Stt Huyện 
Diện tích phân bố tiềm năng 

(hecta) 

Tỉ lệ  

(%) 

1 Đắk Pơ 40.814 5,87 

2 Đak Đoa 35.849 5,16 

3 Đức Cơ 18.334 2,64 

4 Chư Păh 22.645 3,26 

5 Chư Pưh 31.494 4,53 

6 Chư Prông 91.996 13,24 

7 Chư Sê 12.595 1,81 

8 Ia Grai 18.692 2,69 

9 Ia Pa 67.175 9,67 

10 Kông Chro 90.978 13,09 

11 Kbang 52.052 7,49 

12 Krông Pa 91.033 13,10 

13 Mang Yang 50.024 7,20 

14 Phú Thiện 40.742 5,86 

15 TP. Plei Ku 531 0,08 

16 TX. An Khê 16.620 2,39 

17 TX. Ayun Pa 13.426 1,93 

 
Tổng 695.002 100,00 

 (Nguồn: Số liệu trích xuất từ bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Gia Lai, 2019) 

Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các nguồn tài liệu thứ cấp, kết hợp với kết quả 

điều tra thực địa về phân bố tự nhiên của TMC, sau đó so sánh với bản đồ khu vực phù 

hợp với đặc điểm sinh thái của loài cây này. Kết quả cho thấy sự trùng khớp hoàn toàn 

về vị trí phát hiện loài TMC trên thực địa và khu vực thích nghi vừa tính toán được 

(hình 4.16). 
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Hình 4.16. Bản đồ tiềm năng phân bố của loài Thiên môn chùm  

Từ những cơ sở khoa học và thực tiễn đã được đề cập ở trên, có thể nhận định 

loài TMC có khả năng gây trồng thành công tại một số địa phương thuộc tỉnh Gia Lai, 

góp phần bổ sung vào nhóm cây thuốc tiềm năng được ưu tiên phát triển thành vùng 

nguyên liệu có giá trị dược liệu và kinh tế cao. 
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4.3.4. Kỹ thuật gieo ươm cây con từ hạt giống loài Thiên môn chùm  

4.3.4.1. Kỹ thuật thu hái, chế biến và bảo quản hạt giống Thiên môn chùm 

a) Thu hái và chế biến hạt giống: 

Đối với loài TMC, chọn thời điểm phù hợp để thu hoạch quả làm giống rất quan 

trọng, quyết định đến chất lượng hạt giống. Thời điểm thu hái hạt giống đạt chất lượng 

tốt nhất khi chúng ta quan sát trên cây thấy tỉ lệ quả chín màu đỏ chiếm khoảng 85-

90% sẽ tiến hành thu hái quả.  

  

Hình 4.17. A và B - Thu hái hạt giống Thiên môn chùm  

Quả TMC có 3 múi hơi tròn, có 3 ngăn, nhưng 1- 2 ngăn thường thường bị lép, 

không mang hạt. Quả có kích thước chiều rộng nhất đạt 7,8 - 12,1 mm (trung bình 9,3 

mm); chiều hẹp nhất từ 6,7 - 11,7 mm (trung bình 8,02 mm); chiều cao quả đạt 6,1 -  9 

mm (trung bình đạt 7,2 mm). Quả khi chín màu đỏ, chứa 1-3 hạt, có khi 5-7 hạt; hạt 

màu đen bóng, hình elip hoặc hơi dẹt, đường kính 3,5-5,5 mm.  

Quả TMC sau khi hái từ cây, ủ 1-2 ngày cho chín đều rồi đựng vào rổ, rá, dùng 

tay xát cho phần thịt và vỏ quả bong tróc khỏi hạt, cho nước ngập rổ và đãi sạch để lấy 

hạt. Phần hạt sau khi làm sạch, mang phơi trong bóng mát, thoáng khí, hàng ngày đảo 

đều lượng hạt cho khô đều. Sau khi phơi 3-5 ngày (tùy theo điều kiện thời tiết), đem hạt 

bảo quản làm giống. 

b) Các chỉ tiêu cơ bản của hạt giống 

Hạt TMC sau khi chế biến đạt yêu cầu kỹ thuật, tiến hành đo đếm để xác định 

các chỉ tiêu của hạt giống. Kết quả xác định được độ thuần hạt đạt trung bình 98,35%, 

trong đó tỉ lệ hạt chắc 99,13%, hạt lép 0,87%; trọng lượng trung bình 1.000 hạt là 

A B 
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64,25 gam; trung bình 1.000 gam (1,0 kg) có 15.564 hạt; tỷ lệ nảy mầm đạt trung bình 

71,35%; thế nảy mầm trung bình đạt 9,2%. 

c) Bảo quản hạt giống 

Để xác định phương pháp bảo quản hạt giống TMC, đề tài đã tiến hành thực 

nghiệm với 2 phương pháp, gồm: (1) Phương thức bảo quản khô thông thường (CT1.1) 

- Hạt cho vào hũ sành có nắp đậy kín sau đó đặt hũ sành nơi khô ráo, thoáng khí; (2) 

Phương thức bảo quản lạnh (CT1.2) - Hạt cho vào hộp nhựa có nắp kín đưa vào bảo 

quản trong ngăn mát của tủ lạnh. 

Kết quả tổng hợp cho thấy CT1.1 có tỷ lệ nảy mầm là 69,20% trong khi đó 

phương thức CT1.2 cho tỷ lệ nảy mầm cao hơn (đạt 74,53%), tuy nhiên qua kết quả xử 

lý số liệu bằng SPSS cho thấy không có sự sai khác về tỷ lệ nảy mầm này (mức ý 

nghĩa 0,804>0,05). Chứng tỏ giữa 2 phương pháp bảo quản hạt không có sự ảnh hưởng 

rõ rệt đến tỷ lệ nảy mầm của hạt giống TMC (phụ lục 4.11). Vì vậy, nên chọn phương 

thức bảo quản thông thường (CT1.1) đối với hạt giống TMC, bởi phương pháp này dễ 

thực hiện đối với người dân địa phương cũng như tiết kiệm được chi phí bảo quản.  

Bên cạnh đó, việc xác định thời gian bảo quản hạt giống TMC trong bao lâu là tốt 

nhất cũng rất cần thiết, bởi yếu tố này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nảy mầm của lô 

hạt giống (phụ lục 4.11). 

 

Hình 4.18. Biểu đồ tỷ lệ nảy mầm của hạt giống TMC theo thời gian kiểm định 

Hình 4.18 cho thấy, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống TMC ở cả 2 phương pháp bảo 

quản có xu hướng tăng dần đến tháng thứ 9 và giảm dần theo thời gian còn lại, đây là 

đặc điểm khá phổ biến của hạt giống cây thuộc lớp thực vật một lá mầm 

(Monocotyledones) sau khi thu hoạch hạt thường có thời gian “ngủ, nghỉ” trước khi 

nảy mầm. Điều này trùng với kết quả nghiên cứu bảo quản hạt giống TMC của Bechu 
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Kumar Vinwar Yadav (2008) [73]. Như vậy, để có được chất lượng hạt giống TMC tốt 

nhất, nên bảo quản và sử dụng trong thời gian tối đa là 12 tháng sau khi thu hoạch hạt. 

4.3.4.2. Kỹ thuật gieo ươm tạo cây con Thiên môn chùm 

a) Xử lý hạt giống 

Để xác định phương pháp xử lý hạt giống TMC tốt nhất, đề tài đã tiến hành 

thực nghiệm với 3 phương pháp xử lý khác nhau. Kết quả xử lý thống kê được trình 

bày ở bảng 4.17.  

Bảng 4.17. Tỷ lệ nảy mầm của 3 phương pháp xử lý hạt giống TMC 

STT 
Công thức thí 

nghiệm 

Số lần đo 

đếm 

Tỷ lệ nảy 

mầm (%) 
F tính 

Mức ý 

nghĩa 

1 CT2.1 12 63,20 

0,219493 0,804088 2 CT2.2 12 65,73 

3 CT2.3 12 82,13 

Kết quả cho thấy tỷ lệ nảy mầm cao nhất là ở CT2.3 (ngâm hạt trong nước tỉ lệ 

3 sôi 2 lạnh trong thời gian 12 giờ) đạt 82,13%, trong khi đó thấp nhất là CT2.1 (ngâm 

hạt trong nước thường trong thời gian 12 giờ) chỉ đạt 63,20%. Tuy nhiên qua kết quả 

xử lý số liệu cho thấy sự sai khác về tỷ lệ nảy mầm này là chưa có ý nghĩa thống kê do 

mức ý nghĩa đạt 0,8 > 0,05 (phụ lục 4.11). Vì vậy, trong trường hợp này, nên chọn 

phương pháp xử lý dễ dàng và tiết kiệm nhất. 

Bên cạnh đó, việc xem xét, đánh giá tỷ lệ nảy mầm theo thời gian xử lý, giúp 

chúng ta nắm được khoảng thời gian hạt giống nảy mầm tập trung nhất và sẽ giảm 

chất lượng nảy mầm trong khoảng thời gian nào, từ đó chủ động trong quá trình 

gieo ươm TMC. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng: hạt giống TMC có thời gian nẩy mầm 

khá muộn sau khi xử lý bằng cách ngâm nước trong 12 giờ ở các mức nhiệt độ khác 

nhau. Thời gian nẩy mầm tập trung nhất cho cả 3 công thức thí nghiệm là từ 30-45 

ngày. Trong đó, phương pháp xử lý ở CT2.3 hạt giống nảy mầm sớm hơn và tập trung 

nhất trong khoảng thời gian từ ngày thứ 30-45 và giảm dần trong thời gian tiếp theo; 

CT2.2 (ngâm hạt trong nước tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh trong thời gian 12 giờ) hạt nảy mầm tập 

trung nhất khoảng từ ngày thứ 30-45 và CT2.1 khoảng từ ngày thứ 40-55, sau đó cũng 

giảm dần (bảng 4.18 và hình 4.20). Như vậy, có thể nhận định việc sử dụng nước nóng 

để xử lý sẽ tạo cho hạt TMC nảy mầm sớm hơn so với xử lý bằng nước thường. Mặt 

khác, để có cơ sở lựa chọn phương pháp xử lý hạt tốt nhất, chỉ tiêu thế nảy mầm cần 

được xem xét, đánh giá. Kết quả tính toán được CT2.3 có thế nảy mầm của hạt giống 

cao nhất (9,2%), tiếp theo là CT2.1 (6%), thấp nhất là CT2.2 (5,2%).  
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Mặc dù tỷ lệ nảy mầm của 3 phương pháp xử lý hạt giống không có sự sai khác 

có ý nghĩa thống kê, nhưng nên chọn phương pháp xử lý ngâm nước tỷ lệ 3 sôi 2 lạnh 

trong thời gian 12 giờ (CT2.3) đối với hạt giống TMC sẽ cho kết quả tốt hơn so với 2 

phương pháp còn lại. 

Bảng 4.18. Tỷ lệ nảy mầm của hạt giống TMC theo thời gian xử lý 

STT 
Mốc thời gian đo đếm 

(ngày) 

Tỷ lệ nảy mầm ở các công thức xử lý hạt  

(%) 

CT2.1 CT2.2 CT2.3 

1 5 0,00 0,00 0,00 

2 10 0,00 0,00 0,67 

3 15 0,00 0,27 1,47 

4 20 0,40 1,47 2,13 

5 25 1,87 3,33 4,67 

6 30 3,47 8,53 10,27 

7 35 4,53 16,13 19,33 

8 40 11,87 18,27 18,40 

9 45 12,27 8,80 15,60 

10 50 14,27 4,40 4,53 

11 55 11,20 2,00 2,93 

12 60 3,33 2,53 2,13 

 
TỔNG 63,20a 65,73a 85,13a 

Ghi chú: a biểu thị các CTTN cùng nhóm theo tiêu chuẩn Duncan 

 

Hình 4.19. Biểu đồ tỷ lệ nảy mầm theo thời gian ở các phương pháp xử lý hạt giống TMC 
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b) Thành phần ruột bầu 

1- Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sinh trưởng D, H của cây con TMC 3 

tháng tuổi trong giai đoạn vườn ươm. 

Trong công việc gieo ươm cần chọn thành phần ruột bầu phù hợp với từng loài 

cây nhằm mang lại chất lượng cây giống tốt, đáp ứng nhu cầu gây trồng ngoài thực 

địa. Để xác định thành phần ruột bầu phù hợp để gieo ươm loài TMC, đề tài đã triển 

khai thực nghiệm với 4 công thức, kết quả xử lý thống kê ở bảng 4.19. 

Bảng 4.19. Sinh trưởng D, H của TMC ở các công thức thành phần ruột bầu 

Chỉ  

tiêu 

Công thức 

thí nghiệm 

Dung 

lượng 
Lặp 1 Lặp 2 Lặp 3 Lặp 4 

Trung 

bình 

Sai tiêu 

chuẩn 

F  

tính 

Mức  

ý nghĩa 

 

D  

(mm) 

 

 

CT3.1 30 1,19 1,05 1,16 1,07 1,11a 0,02016 

55,908 0,000 
CT3.2 30 1,11 1,17 1,06 1,02 1,09a 0,02133 

CT3.3 30 1,32 1,54 1,15 1,36 1,34b 0,01703 

CT3.4 30 0,75 1,15 1,22 0,96 1,02c 0,01504 

 

H  

(cm) 

 

 

CT3.1 30 15,59 15,90 15,06 13,93 15,12a 0,21688 

112,99 0,000 
CT3.2 30 14,39 16,26 13,60 12,73 14,25b 0,23964 

CT3.3 30 15,72 19,62 15,25 17,84 17,11c 0,37007 

CT3.4 30 9,43 10,86 11,20 9,95 10,36d 0,20546 

         Ghi chú: a,b,c,d ở mỗi cột biểu thị các CTTN có cùng ký tự không có sai khác theo Duncan 

Bảng 4.19 ghi nhận sinh trưởng về D và H của TMC ở các CTTN có sự sai khác 

rõ rệt. Điều này chứng tỏ thành phần ruột bầu khác nhau đã có ảnh hưởng rõ rệt đến 

sinh trưởng D và H của cây trong giai đoạn vườn ươm. 

Kết quả xử lý số liệu cho thấy chỉ tiêu D được xếp thành 3 nhóm riêng biệt. 

Trong đó CT3.4 (thành phần ruột bầu là 100% đất tầng A) cho giá trị đường kính nhỏ 

nhất (1,02 mm), trong khi CT3.3 (69% đất tầng A + 30% tro trấu + 1% super lân) cho 

giá trị D là lớn nhất (1,34 mm), CT3.1 (69% đất tầng A + 30% phân hữu cơ + 1% super 

lân) và CT3.2 (69% đất tầng A + 30% phân vi sinh sông Gianh + 1% super lân) được xếp 

cùng nhóm do không có sự sai khác rõ rệt và ở mức độ sinh trưởng trung bình về D 

của TMC (phụ lục 4.12). 

Trong khi đó, với chỉ tiêu H được xếp thành 4 nhóm riêng biệt bởi sự sai khác 

có ý nghĩa về sinh trưởng. Trong đó CT3.1 vẫn cho giá trị nhỏ nhất là 10,36 cm và 

CT3.3 vẫn cho giá trị H là lớn nhất là 17,11 cm (phụ lục 4.12). 

Như vậy, khi gieo ươm cây giống TMC nên chọn thành phần ruột bầu gồm 69% 

đất tầng A + 30% tro trấu + 1% super lân. 
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2- Ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến tỷ lệ sống của cây con TMC 3 tháng 

tuổi trong giai đoạn vườn ươm. 

Để xem xét, đánh giá thành phần ruột bầu có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của 

TMC hay không, kết quả xử lý thống kê thu được như sau: 

Bảng 4.20. Tỷ lệ sống của TMC ở các công thức thành phần ruột bầu 

Công thức 

 thí nghiệm 

Số lần 

đo đếm 

Tỷ lệ sống (%) 
Sai  

tiêu chuẩn 
F tính 

Mức  

ý nghĩa 
Lặp 1 Lặp 2 Lặp 3 Lặp 4 Trung bình 

CT3.1 9 91,11 85,56 87,78 86,68 87,78a 3,24370 
5,029 

 

 

 

0,006 

 

 

 

CT3.2 9 82,22 82,22 71,11 76,87 78,11b 5,16517 

CT3.3 9 95,56 91,11 90,00 90,89 91,89a 2,30003 

CT3.4 9 73,33 77,78 63,33 70,45 71,22c 5,19823 

Ghi chú: a,b,c ở mỗi cột biểu thị các CTTN có cùng ký tự không có sai khác theo Duncan 

Bảng 4.20 ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ sống của TMC ở các công 

thức ruột bầu ở mức ý nghĩa 0,006 < 0,05. Kết quả xử lý số liệu thống kê cho thấy 2 

công thức thành phần ruột bầu CT3.1 và CT3.3 có tỷ lệ sống cao nhưng không có sự khác 

biệt có ý nghĩa về thống kê (phụ lục 4.12). Tuy vậy, nên chọn CT3.3 - Hỗn hợp ruột bầu 

gồm 69% đất tầng A + 30% tro trấu + 1% super lân để gieo ươm TMC, vì rằng công 

thức này mang lại sinh trưởng D, H tốt nhất như trình bày ở trên. 

 

Hình 4.20. Pha trộn thành phần ruột bầu chuẩn bị gieo ươm TMC 
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c) Chế độ bón thúc 

1- Ảnh hưởng chế độ bón thúc phân đến sinh trưởng D, H của cây con TMC 3 

tháng tuổi trong giai đoạn vườn ươm. 

Bón thúc phân cho cây trong giai đoạn vườn ươm là rất cần thiết, nhằm tạo cho 

cây sinh trưởng cân đối, gia tăng khả năng kháng chịu sâu bệnh và đảm bảo tiêu chuẩn 

cây con khi xuất vườn. Để xác định chế độ bón thúc phù hợp với loài TMC, đề tài đã 

tiến hành nghiên cứu thực nghiệm với 3 chế độ bón thúc khác nhau, kết quả xử lý 

thống kê số liệu thu được ở bảng 4.21. 

Bảng 4.21. Sinh trưởng D, H của TMC ở các công thức bón thúc phân 

Chỉ tiêu 
Công thức 

thí nghiệm 

Dung 

lượng 
Lặp 1 Lặp 2 Lặp 3 

Trung 

bình 

Sai tiêu 

chuẩn 
F tính 

Mức ý 

nghĩa 

D   

(mm) 

 

CT4.1 30 1,39 1,36 1,34 1,37a 0,01437 

359,618 0,000 CT4.2 30 1,69 1,74 1,72 1,72b 0,01126 

CT4.3 30 1,92 1,88 1,91 1,90c 0,01691 

H    

(cm) 

 

CT4.1 30 20,38 20,91 19,96 20,42a 0,18833 

318,529 0,000 CT4.2 30 27,06 26,13 24,91 26,03b 0,28904 

CT4.3 30 30,87 31,15 30,85 30,96c 0,37825 

          Ghi chú: a,b,c ở mỗi cột biểu thị các CTTN có cùng ký tự không có sai khác theo Duncan 

Bảng 4.21 cho thấy sinh trưởng về D và H của TMC ở các CTTN có sự sai khác 

có ý nghĩa. Điều này chứng tỏ các chế độ bón thúc khác nhau đã có ảnh hưởng rõ rệt 

đến sinh trưởng D và H của cây TMC trong giai đoạn vườn ươm. 

Kết quả xử lý thống kê ghi nhận sự khác biệt về sinh trưởng D, trong đó CT4.1 

(không bón phân) cho giá trị D nhỏ nhất (1,37 mm), trong khi CT4.3 (bón phân DAP) 

cho giá trị D lớn nhất (1,90 mm), CT4.2 (bón phân NPK đầu trâu 20-20-15+TE) ở mức 

độ sinh trưởng trung bình về D của TMC.  

Tương tự, chỉ tiêu H cũng được xếp thành 3 nhóm khác biệt, trong đó H ở 

CT4.1 cho giá trị nhỏ nhất (20,42 cm), trong khi đó CT4.3 cũng cho giá trị H lớn nhất 

(30,96 cm), CT4.2 ở mức độ sinh trưởng trung bình về H của TMC (phụ lục 4.12). 

Như vậy, khi gieo ươm cây giống TMC nên chọn chế độ bón thúc phân DAP 

(Di amôn phốt phát) sẽ cho sinh trưởng cây giống tốt nhất. 

2- Ảnh hưởng của chế độ bón thúc đến tỷ lệ sống của TMC 3 tháng tuổi trong 

giai đoạn vườn ươm. 
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Để xem xét chế độ bón thúc ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của TMC trong giai đoạn 

vườn ươm, đề tài đã tiến hành xử lý thống kê nguồn số liệu thực nghiệm thu được kết 

quả ở bảng 4.22. 

Bảng 4.22. Tỷ lệ sống của TMC ở các công thức bón thúc khác nhau 

Công thức 

bón thúc 

Số lần 

đo đếm 

Tỷ lệ sống (%) Sai  

tiêu 

chuẩn 

F tính 
Mức  

ý nghĩa 
Lặp 1  Lặp 2  Lặp 3  

Trung 

bình  

CT4.1 9 92,00 93,67 86,67 90,78a 2,51538 

2,456 0,107 CT4.2 9 92,00 84,00 79,67 85,22a 2,83224 

CT4.3 9 91,33 94,00 91,67 92,33a 1,64992 

Ghi chú: a ở mỗi cột biểu thị các CTTN có cùng ký tự không có sai khác theo Duncan 

Bảng 4.22 cho thấy các công thức bón thúc có mức ý nghĩa là 0,11>0,05, chứng 

tỏ không có sự sai khác về tỷ lệ sống ở 3 công thức bón thúc phân cho TMC trong giai 

đoạn vườn ươm (phụ lục 4.12). 

d) Chế độ che sáng 

Ánh sáng là nhân tố chủ đạo, chi phối mọi hoạt động sống của thực vật. Trong 

sản xuất vườn ươm cây giống, việc xác định chế độ che sáng phù hợp với loài cây là 

cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí đầu tư. Để xác định chế độ 

ánh sáng phù hợp đối với loài TMC trong giai đoạn vườn ươm, đề tài đã triển khai 

thực nghiệm với 4 công thức chế độ che sáng khác nhau để theo dõi đánh giá sự ảnh 

hưởng đến tình hình sinh trưởng D, H và tỷ lệ sống của cây TMC. 

1- Ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng D, H của TMC 3 tháng tuổi 

trong giai đoạn vườn ươm. 

Kết quả xử lý thống kê nguồn số liệu thực nghiệm được tổng hợp tại bảng 4.23 cho 

thấy sinh trưởng D và H ở các công thức che sáng có sự sai khác có ý nghĩa, điều này 

chứng tỏ các công thức che sáng khác nhau đã có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng D 

và H của cây trong giai đoạn vườn ươm. Kết quả xử lý số liệu thống kê ghi nhận tăng 

trưởng D ở các công thức che sáng có sự khác biệt rõ rệt, trong đó CT5.1 (không che 

sáng) có sinh trưởng D cao nhất (2,13 mm), CT5.4 (che sáng 75%) cho sinh trưởng D 

thấp nhất (1,21 mm). Ngược lại, công thức không che sáng cho giá trị H thấp nhất 

(22,57 cm), trong khi đó công thức che sáng 75% cho giá trị H lớn hơn (35,26 cm), 

(xem phụ lục 4.12). 
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Bảng 4.23. Sinh trưởng D, H của TMC ở các thí nghiệm che sáng 

Chỉ  

tiêu 

Công thức  

thí nghiệm 

Dung 

 lượng 
Lặp 1 Lặp 2 Lặp 3 

Trung  

bình 

Sai  

tiêu chuẩn 
F tính 

Mức  

ý nghĩa 

D  

(mm) 

CT5.1 30 2,15 2,22 2,03 2,13a 0,02317 

291,611 0,000 
CT5.2 30 1,61 2,06 1,78 1,82b 0,03083 

CT5.3 30 1,35 1,42 1,15 1,31c 0,02585 

CT5.4 30 1,12 1,28 1,25 1,21d 0,02083 

H   

(cm) 

 

CT5.1 30 22,42 24,75 20,54 22,57a 0,33625 

62,387 0,000 
CT5.2 30 21,22 30,41 26,87 26,17b 0,53047 

CT5.3 30 29,07 37,71 33,46 33,41c 0,93585 

CT5.4 30 31,37 38,84 35,57 35,26c 1,01364 

      Ghi chú: a,b,c,d ở mỗi cột biểu thị các CTTN có cùng ký tự không có sai khác theo Duncan 

Với hầu hết các loài thực vật tự dưỡng khi bị che sáng sẽ kích thích sinh trưởng 

nhanh về chiều cao, nhất là trong giai đoạn vườn ươm và đây là quy luật tự nhiên chi 

phối sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển của thực vật. Sự sinh trưởng mất cân đối về 

chiều cao, dẫn đến cây yếu ớt do điều kiện thiếu ánh sáng, nên khả năng chống chịu 

với điều kiện ngoại cảnh kém. Thực tiễn nghiên cứu cho thấy loài TMC gieo ươm 

trong điều kiện không che sáng, cây cứng cáp, ít sâu bệnh và tỉ lệ cây đạt tiêu chuẩn 

cao khi xuất vườn đi trồng, đồng thời tiết kiệm được chi phí đáng kể vì không phải làm 

giàn che sáng.  

2- Ảnh hưởng chế độ che sáng đến tỷ lệ sống của TMC 3 tháng tuổi trong giai 

đoạn vườn ươm. 

Bảng 4.24. Tỷ lệ sống của Thiên môn chùm ở các công thức che sáng trong giai đoạn 

vườn ươm 

Công 

thức thí 

nghiệm 

Số lần 

đo đếm 

Tỷ lệ sống (%) 
Sai tiêu 

chuẩn 
F tính 

Mức  

ý nghĩa Lặp 1 Lặp 2 Lặp 3 
Trung 

bình 

CT5.1 9 96,33 99,33 97,33 97,67a 0,81650 

15,707 0,000 
CT5.2 9 97,33 100,00 98,00 98,44a 0,72860 

CT5.3 9 90,33 94,33 91,00 91,89b 1,35856 

CT5.4 9 87,33 75,67 84,67 82,56c 3,26220 

Ghi chú: a,b,c ở mỗi cột biểu thị các CTTN có cùng ký tự không có sai khác theo Duncan 

Kết quả tổng hợp ở bảng 4.24 ghi nhận có sự sai khác về tỷ lệ sống của TMC ở 

các công thức che sáng. Trong đó, công thức CT5.1 (không che sáng) và CT5.2 (che 

sáng 25%) có tỷ lệ sống cao và khác biệt so với 2 công thức còn lại. Giữa 2 công thức 

CT5.1 và CT5.2 không có sự sai khác có ý nghĩa về tỷ lệ sống của TMC (phụ lục 
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4.12), tất nhiên chúng ta sẽ chọn công thức CT5.1 (không che sáng) với lý do tiết kiệm 

chi phí nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ sống cao và chất lượng cây con đảm bảo.  

e) Chế độ chăm sóc, bảo vệ  

1- Làm cỏ, tưới nước 

Cũng như những loài cây khác, TMC cần được chăm sóc làm cỏ, phá váng và 

tưới nước. Thực tế cho thấy, TMC có nhu cầu lượng nước tưới ít hơn nhiều so với các 

loài cây khác bởi đặc tính loài này chịu hạn rất tốt. Vào mùa khô, tùy thuộc vào đặc 

điểm thời tiết để tưới nước cho TMC, nếu gặp thời tiết nắng nóng kéo dài chỉ cần tưới 

nước đủ ẩm với định kỳ 1-2 ngày/lần, nếu thời tiết mát mẻ tưới đủ ẩm định kỳ 3-5 

ngày/lần vào sáng sớm. 

2- Phòng trừ sâu bệnh hại 

So với các loài cây khác như Keo, Bời lời đỏ, Cà phê,… được gieo ươm trong 

cùng mặt bằng, thì loài TMC rất ít bị sâu bệnh hại. Qua quá trình theo dõi đánh giá, chỉ 

phát hiện loài sâu non hại lá, và mối hại gốc rễ vào đầu mùa mưa, nhưng với mức độ 

bị hại rất thấp. Chưa thấy TMC bị bệnh hại trong giai đoạn vườn ươm. 

Biện pháp phòng trừ: Làm cỏ, phá váng, vệ sinh xung quanh vườn ươm sạch sẽ 

và tạo rãnh thoát nước tốt, bón phân cân đối nhằm tăng khả năng kháng sâu bệnh cho 

cây. Phát hiện kịp thời sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ hợp lý. 

f) Thời gian gieo ươm và tiêu chuẩn cây con xuất vườn 

1- Thời gian gieo ươm tạo cây giống: Thời gian gieo ươm TMC kéo dài trong 

khoảng 3-3,5 tháng là có thể xuất vườn và mang đi trồng. 

   

Hình 4.21. Cây con TMC đủ tiêu chuẩn xuất vườn đi trồng 
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2- Quy cách cây giống: Cây giống TMC đủ tiêu chuẩn khi xuất vườn phải đạt được 

kích thước đường kính gốc đạt 1,5-1,8 mm, chiều cao đạt 25-30 cm, không sâu bệnh. 

4.3.5. Kỹ thuật trồng loài Thiên môn chùm trên các điều kiện lập địa khác nhau 

Việc xây dựng hệ thống các biện pháp kỹ thuật gây trồng đối với một loài cây 

cụ thể là rất cần thiết, cần được nghiên cứu thực nghiệm để xác định. Đối với loài 

TMC, đề tài triển khai trồng thực nghiệm tại 3 địa điểm có điều kiện lập địa khác nhau 

nhưng đồng nhất các nhân tố thí nghiệm như: Thời vụ trồng; Phương pháp làm đất; 

phương pháp trồng; chế độ chăm sóc (bón lót, bón thúc, làm cỏ, tưới nước, phòng trừ 

sâu bệnh hại) nhằm nghiên cứu, đánh giá sự tương tác giữa các yếu tố ảnh hưởng đến 

sinh trưởng D, H, SK và tỷ lệ sống của TMC tại 3 địa điểm trồng khác nhau. 

4.3.5.1. Chọn đất trồng 

Trên cơ sở xác định khu vực thích hợp cho gây trồng và phát triển TMC đã 

được trình bày ở mục 4.2.3.2 và những kết luận rút ra từ kết quả trồng thực nghiệm 

TMC tại 3 địa điểm có điều kiện lập địa khác nhau. Theo chúng tôi, khi chọn địa điểm 

trồng TMC cần căn cứ vào một số tiêu chí cơ bản sau đây: 

1- TMC là cây chịu hạn rất tốt, thích hợp ở những địa phương có tổng nhiệt 

độ trung bình hàng năm cao. Vì vậy, nên chọn trồng ở các huyện phía Đông và 

Đông Nam tỉnh Gia Lai như: Đăk Pơ, Kông Chro, Krông Pa, Ayun Pa, Phú Thiện. 

2- TMC là loài cây ưa sáng vì vậy, chọn nơi đất trống, hoặc dưới tán rừng có độ 

tàn che < 0,3 để trồng loài cây này; 

3- Chọn những nơi có đất cát pha, đất pha cát, đất thịt nhẹ, đất nhiều mùn, có độ 

pH từ 6-8,5, tơi xốp và không bị ngập úng; 

4- Chọn những nơi địa hình có độ dốc <150 với độ cao từ 150 - 1.000 m so với 

mặt nước biển. 

4.3.5.2. Phương pháp làm đất 

Đất trồng TMC cần được phát luỗng, gom và đốt, dọn sạch thực bì trên bề mặt, 

sau đó cuốc lật đất, hoặc dùng máy cày đất phơi ải một thời gian trước khi trồng ít nhất 

khoảng 1,0 tháng. Nếu đất chua, tiến hành bón thăm dò một lượng vôi bột để cải tạo 

độ pH cho đất, dùng giấy quỳ hoặc các thiết bị (máy đo pH đất Hanna HI99121, Luster 

Leaf 1845,…) kiểm tra độ pH trước và sau khi bón vôi cho đất một thời gian để xác 

định lượng vôi bón phù hợp nhằm cải tạo đất, mang lại năng suất cho cây TMC. 

Tùy theo mật độ dự kiến trồng để xới lại đất và lên luống trồng cây TMC. Đất 

được xới xáo kỹ cho tơi mịn trước khi lên luống, chiều dài luống được thiết kế theo 

hướng gần song song với đường đồng mức, mặt luống cao từ 25-30 cm so với mặt đất 

tự nhiên, chiều rộng mặt luống từ 0,8-1,2 m, khoảng cách giữa các luống trung bình 
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0,4 m, khe rãnh giữa các luống được thông suốt, thoát nước tốt (bảng 4.25). Trước khi 

trồng 7-10 ngày, tiến hành bón lót phân. 

Bảng 4.25. Một số mật độ và kích thước mặt luống trồng Thiên môn chùm 

STT 

Cự ly (m) Chiều rộng 

mặt luống 

(m) 

Khoảng  cách 

giữa 2 luống 

kề nhau (m) 

Mật 

độ/ha Giữa các 

hàng cây 

Giữa các cây 

trong hàng 

1 1,0 0,5 0,8 0,4 20.000 

2 1,0 0,6 0,8 0,4 16.667 

3 1,2 0,8 1,0 0,4 10.417 

4 1,2 0,6 1,0 0,4 13.889 

5 1,4 0,5 1,2 0,4 14.286 

6 1,4 0,6 1,2 0,4 11.905 

Nếu trồng xen dưới tán rừng, cần thiết phải xem xét phát luỗng thực bì, tỉa cành 

cây gỗ, loại bỏ những cây phi mục đích, để điều chỉnh độ tàn che phù hợp với TMC 

(độ tàn che <0,3). Tùy vào thực tế rừng, có thể trồng xen TMC theo từng đám trống 

hoặc theo băng hẹp, nơi có độ tàn che thấp. Kỹ thuật làm đất tương tự như ở nơi đất 

trống đã trình bày ở trên. 

 

Hình 4.22. Mô hình trồng thực nghiệm TMC tại 3 địa điểm: A- Tại Ia Grai; B- Tại 

Đăk Pơ; C và D: Tại Mang Yang (trồng vào tháng 7/2017) 
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4.3.5.3. Kết quả trồng Thiên môn chùm tại 3 địa điểm có điều kiện lập địa khác nhau 

a) Ảnh hưởng của phương thức trồng đến sinh trưởng đường kính, chiều 

cao và sinh khối của Thiên môn chùm 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ 

sống là rất cần thiết, là cơ sở khoa học góp phần nâng cao năng suất và chất lượng của 

TMC trong điều kiện gây trồng ngoài thực địa.  

Năm 2017, đề tài đã triển khai thực nghiệm với 2 phương thức trồng khác nhau: 

Trồng trên đất trống và trồng dưới tán rừng, tại xã Ayun, huyện Mang Yang. Kết quả 

xử lý thống kê số liệu thực nghiệm được tổng hợp ở bảng 4.26 sau: 

Bảng 4.26. Các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh khối của TMC ở 2 phương thức trồng 

khác nhau 

Các chỉ tiêu Phương thức trồng 

Dung 

lượng 

mẫu 

Trung 

bình 

Giá trị   

t tính 

Mức  

ý nghĩa 

D (mm) 
Trồng trên đất trống 30 2,74 

26,772 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 1,69 

H (cm) 
Trồng trên đất trống 30 145,05 

32,858 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 75,41 

SK tươi toàn cây (g) 
Trồng trên đất trống 30 940,60 

14,960 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 68,43 

SK khô toàn cây (g) 
Trồng trên đất trống 30 451,62 

14,824 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 32,30 

SK tươi trên mặt đất (g) 
Trồng trên đất trống 30 91,73 

7,002 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 11,87 

SK khô trên mặt đất (g) 
Trồng trên đất trống 30 44,12 

6,972 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 5,59 

SK tươi dưới mặt đất (g) 
Trồng trên đất trống 30 848,87 

14,402 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 56,57 

SK khô dưới mặt đất (g) 
Trồng trên đất trống 30 407,49 

14,297 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 26,70 

SK tươi rễ củ (g) Trồng trên đất trống 30 730,83 14,322 0,000 
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Các chỉ tiêu Phương thức trồng 

Dung 

lượng 

mẫu 

Trung 

bình 

Giá trị   

t tính 

Mức  

ý nghĩa 

Trồng dưới tán rừng 30 48,33 

SK khô rễ củ (g) 
Trồng trên đất trống 30 233,22 

14,081 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 13,63 

Chiều dài rễ củ (cm) 
Trồng trên đất trống 30 32,60 

18,675 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 12,03 

Đường kính rễ củ (cm) 
Trồng trên đất trống 30 0,72 

6,648 0,000 
Trồng dưới tán rừng 30 0,59 

Tỷ lệ sống (%) 
Trồng trên đất trống  87,33 

7,960 0,001 
Trồng dưới tán rừng  43,33 

Bảng 4.26 cho thấy, tất cả các chỉ tiêu đều ở mức ý nghĩa nhỏ hơn 0,05, điều 

này chứng tỏ có sự sai khác rõ rệt giữa 2 phương thức trồng trên đất trống và trồng 

dưới tán rừng (Phụ lục 4.13).  

 

Hình 4.23. Sinh khối rễ củ TMC: A. Trồng nơi đất trống; B. Trồng dưới tán rừng 

Giá trị trung bình của các chỉ tiêu về sinh tưởng và SK ở phương thức trồng trên 

đất trống cao hơn so với trồng dưới tán rừng, trong đó đáng chú ý SK tươi rễ củ cao gấp 

15,12 lần và SK khô rễ củ cao gấp 17,11 lần, nghĩa là tỷ lệ SK khô/tươi ở phương thức 

trồng trên đất trống cao hơn trồng dưới tán rừng. Như vậy, trồng TMC trên đất trống sẽ 

mang lại năng suất cao hơn so với trồng ở dưới tán rừng (hình 4.23). 
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b) Ảnh hưởng của nơi trồng đến sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ sống của 

Thiên môn chùm 

Kết quả xử lý thống kê số liệu trồng thực nghiệm TMC tại 3 địa điểm có điều 

kiện lập địa khác nhau được trình bày ở bảng 4.27. 

Bảng 4.27. Kết quả phân tích phương sai đa nhân tố tác động đến sinh trưởng D, H và 

sinh khối của TMC trong điều kiện gây trồng 

Nguồn  

biến động 
F tính D F tính H 

F tính 

SKTTC 

F tính 

SKKTC 

F tính 

SKCT 

F tính 

SKCK 

F tính tỷ 

lệ sống 

Tham số  

tự do 
27110,55** 30362,56** 1464,65** 1494,23** 1699,72** 1009,12** 45442,45** 

Nơi trồng 527,9** 72,76** 33,87** 35,85** 38,94** 30,60** 18,03** 

Phương pháp 

trồng 
4,86* 0,47 1,38 1,26 1,29 0,74 3,34 

Bón lót 103,06** 113,29** 43,43** 43,19** 44,35** 29,46** 0,01 

Bón thúc 46,296** 58,30** 18,76** 18,85** 20,28** 12,60** 1,00 

Tương tác 

bón lót & 

bón thúc 

5,37* 7,32** 2,07 1,94 2,16 2,20 6,30 

Tương tác 

phương pháp 

trồng &  

bón lót 

0,69 0,23 0,29 0,30 0,08 0,02 3,19 

Tương tác 

phương pháp 

trồng &  

bón thúc 

0,58 0,31 0,02 0,02 0,15 0,23 2,72 

Tương tác 

(phương 

pháp trồng & 

Bón lót & 

bón thúc) 

0,47 0,30 0,11 0,09 0,08 0,17 1,54 

Ghi chú: 0,01< * Mức ý nghĩa < 0,05; ** Mức ý nghĩa ≤ 0,01 
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Bảng 4.27 chỉ ra sự tương tác của từng nhân tố đơn lẻ (nơi trồng, phương pháp 

trồng, bón lót và bón thúc) đã có ảnh hưởng đến sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ sống 

của TMC (các nhân tố đơn lẻ này đều có mức ý nghĩa bé hơn 0,05), trong khi đó sự 

tương tác tổng hợp đa nhân tố là không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu này khi gây trồng 

ngoài thực địa (sự tương tác đa nhân tố này đều có mức ý nghĩa lớn hơn 0,05).  

Đề tài đã xác định 7 chỉ tiêu dùng để đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố 

đến sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ sống của TMC bao gồm: sinh trưởng D, H, SKTTC, 

SKKTC, SKCT, SKCK, tỷ lệ sống.  

Kết quả tổng hợp ở bảng 4.27 cho thấy nhân tố nơi trồng đều có mức ý nghĩa bé 

hơn 0,05 ở 7 chỉ tiêu đánh giá. Điều này chứng tỏ nơi trồng đã có ảnh hưởng mạnh đến 

sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ sống của TMC. Như vậy, cần xác định nhân tố chủ đạo 

có ảnh hưởng sâu sắc đến sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ sống của TMC khi trồng 

ngoài thực địa. Kết quả xử lý thống kê ghi nhận ở bảng 4.28 sau đây: 

Bảng 4.28. Sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ sống của TMC ở 3 nơi trồng khác nhau 

STT Các chỉ tiêu 

Địa phương gây trồng 

Đăk Pơ Mang Yang Ia Grai 

1 D (mm) 3,70a 2,64b 2,38c 

2 H (cm) 159,34a 140,08b 136,41b 

3 SKTTC 1.301,24a 980,16b 769,38c 

4 SKKTC 631,74a 470,69b 370,65c 

5 SKCT 991,61a 746,92b 588,02c 

6 SKCK 328,42a 225,44b 184,34c 

7 Tỷ lệ sống 92,85a 95,00a 88,74b 

Ghi chú: a,b,c ở mỗi hàng biểu thị các CTTN có cùng ký tự không có sai khác theo Duncan 

1- Ảnh hưởng của nơi trồng đến sinh trưởng D: Kết quả tổng hợp ở bảng 4.28 

ghi nhận sự khác biệt rất rõ về sinh trưởng D ở 3 nơi trồng khác nhau, trong đó trồng ở 

huyện Đăk Pơ có sinh trưởng về D lớn nhất (3,70 mm), tiếp theo là trồng ở huyện 

Mang Yang (2,64 mm), và trồng ở huyện Ia Grai cho kết quả sinh trưởng D thấp nhất 

(2,38 mm), (xem phụ lục 4.14). 

2- Ảnh hưởng của nơi trồng đến sinh trưởng H: Nhân tố nơi trồng đã có ảnh 

hưởng rõ rệt đến sinh trưởng H của TMC, trong đó trồng ở huyện Đăk Pơ vẫn cho kết 
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quả sinh trưởng H cao nhất (159,34 cm), trong khi ở 2 huyện còn lại không có sự khác 

biệt và có kết quả thấp hơn (bảng 4.28 và phụ lục 4.14). 

3- Ảnh hưởng của nơi trồng đến sinh khối tươi toàn cây (SKTTC): Kết quả 

phân tích thấy rằng có sự khác biệt về SKTTC của TMC ở 3 địa điểm trồng, trong đó 

ghi nhận trồng ở huyện Đăk Pơ cho SKTTC lớn nhất (1.301,24 gam), tiếp theo trồng ở 

huyện Mang Yang (980,16 gam) và thấp nhất trồng ở huyện Ia Grai (769,38 gam), 

(bảng 4.28 và phụ lục 4.14). 

4- Ảnh hưởng của nơi trồng đến sinh khối khô toàn cây (SKKTC): Đã có sự 

khác biệt rõ ràng về SKKTC ở 3 địa điểm trồng khác nhau, trong đó trồng TMC ở 

huyện Đăk Pơ cho SKKTC lớn nhất (631,74 gam), tiếp theo trồng ở huyện Mang Yang 

(470,69 gam) và thấp nhất khi trồng ở huyện Ia Grai (370,65 gam), (bảng 4.28 và phụ 

lục 4.14). 

5- Ảnh hưởng của nơi trồng đến sinh khối củ tươi (SKCT): Có sự khác biệt rõ 

ràng về SKCT ở 3 nơi trồng khác nhau, trong đó trồng TMC ở huyện Đăk Pơ cho 

SKCT lớn nhất là 991,61 gam, tiếp theo trồng ở huyện Mang Yang (746,92 gam) và 

thấp nhất khi trồng ở huyện Ia Grai (588,02 gam), (bảng 4.28 và phụ lục 4.14). 

6- Ảnh hưởng của nơi trồng đến sinh khối củ khô (SKCK): Kết quả cho thấy 

có sự khác biệt rõ ràng về SKCK ở 3 nơi trồng khác nhau, trong đó trồng TMC ở 

huyện Đăk Pơ thu được SKCK lớn nhất (328,42 gam), tiếp theo trồng ở huyện Mang 

Yang (225,44 gam) và thấp nhất khi trồng ở huyện Ia Grai (184,34 gam), (bảng 4.28 

và phụ lục 4.14). 

7- Ảnh hưởng của nơi trồng đến tỷ lệ sống: Trồng TMC ở huyện Ia Grai cho tỷ 

lệ sống thấp nhất là 88,74%, trong khi đó trồng ở huyện Mang Yang là 95,0% và Đăk 

Pơ có tỷ lệ sống là 92,85%, đồng thời 2 nơi trồng này chưa có sự sai khác rõ rệt về tỷ 

lệ sống. Do đó, để có tỷ lệ sống cao có thể chọn nơi trồng là huyện Mang Yang hoặc 

Đăk Pơ đều cho kết quả tốt (bảng 4.28 và phụ lục 4.14). 

Tóm lại, kết quả trồng TMC ở địa bàn huyện Đăk Pơ đã cho kết quả về sinh 

trưởng, sinh khối các loại và tỷ lệ sống cao nhất, tiếp theo là huyện Mang Yang, và 

thấp nhất ở huyện Ia Grai. Vì vậy, nên chọn địa bàn huyện Đăk Pơ để gây trồng và 

phát triển TMC sẽ mang lại hiệu quả cao. 

c) Ảnh hưởng phương pháp trồng đến sinh tưởng, sinh khối và tỷ lệ sống 

Thiên môn chùm 

Kết quả phân tích ở bảng 4.27 cho thấy phương pháp trồng đã có ảnh hưởng rõ 

rệt đến sinh trưởng D của TMC (ở mức ý nghĩa <0,05), trong đó, phương pháp trồng 

bằng cây con có bầu đạt sinh trưởng D bình quân là 2,94 mm, lớn hơn phương pháp 

trồng cây rễ trần có sinh trưởng D bình quân là 2,87 mm. 
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Bảng 4.27 chỉ ra 6 chỉ tiêu còn lại (H, SKTTC, SKKTC, SKCT, SKCK và tỷ lệ 

sống) không có sự khác biệt có ý nghĩa về thống kê. Nghĩa là phương pháp trồng cây 

con có bầu và phương pháp trồng cây con rễ trần đều cho kết quả ở 6 chỉ tiêu này là 

tương đồng.  

Như vậy, tùy vào tình hình thực tiễn để chúng ta lựa chọn phương pháp trồng 

cho phù hợp, có thể chọn trồng TMC bằng cây con có bầu hoặc cây con rễ trần cũng 

cho kết quả tốt. Tuy nhiên, trong điều kiện gây trồng tại Gia Lai, có thể chọn phương 

pháp trồng cây rễ trần với lý do người dân địa phương dễ tiếp cận và thực hiện, vừa 

tiết kiệm được chi phí gieo ươm, đồng thời giảm thiểu rác thải nilon ra môi trường. 

d) Ảnh hưởng chế độ bón lót phân đến sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ sống 

của Thiên môn chùm 

Kết quả tổng hợp ở bảng 4.27 thấy rằng nhân tố bón lót không ảnh hưởng đến 

tỷ lệ sống của TMC, nhưng lại có ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng, sinh khối của 

TMC (với các mức ý nghĩa tính được bé hơn 0,05). Như vậy, cần xác định công thức 

bón lót có ảnh hưởng sâu sắc đến sinh trưởng D, H và sinh khối của TMC khi trồng 

ngoài thực địa, kết quả xử lý số liệu được trình bày ở bảng 4.29. 

Bảng 4.29. Sinh trưởng và sinh khối của Thiên môn chùm ở các công thức bón lót 

STT Các chỉ tiêu 
Công thức thí nghiệm 

1 2 3 

1 D (mm) 2,58a 2,94b 3,20c 

2 H (cm) 129,11a 147,01b 159,71c 

3 SKTTC 699,62a 1.047,25b 1.303,92c 

4 SKKTC 339,33a 506,49b 627,27c 

5 SKCT 543,44a 809,81b 973,30c 

6 SKCK 168,27a 257,34b 312,59c 

Ghi chú: 1- không bón lót; 2- Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg supe lân/hố; 3- 

Bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg NPK/hố. a,b,c ở mỗi hàng biểu thị các CTTN có cùng ký 

tự không có sai khác theo Duncan 

1- Ảnh hưởng chế độ bón lót đến sinh trưởng D, H của TMC: Kết quả phân tích 

ở bảng 4.29 cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về sinh trưởng D, H ở các chế độ bón lót 

khác nhau, trong đó công thức 3 cho giá trị sinh trưởng D lớn nhất (3,20 mm) và H 

(159,71 cm), xếp hạng tiếp theo là công thức 2 có sinh trưởng D (2,94 mm) và H 
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(147,01 cm), thấp nhất ở công thức thí nghiệm 1 có sinh trưởng D (2,58 mm) và H 

(129,11 cm), (xem phụ lục 4.14). 

2- Ảnh hưởng chế độ bón lót đến SKTTC và SKKTT của TMC: Bảng 4.29 ghi 

nhận SKTTC và SKKTC ở các công thức bón lót phân đều có sự sai khác rõ rệt, trong 

đó công thức 3 cho SKTTC của TMC lớn nhất (1.303,92 gam) và SKKTC (627,27 

gam), xếp hạng tiếp theo là công thức 2 cho SKTTC (1.047,25 gam) và SKKTC 

(506,49 gam), và ở mức thấp nhất ở công thức 1 cho SKTTC (699,62 gam) và SKKTC 

(339,33 gam), (xem phụ lục 4.14). 

3- Ảnh hưởng chế độ bón lót đến SKCT và SKCK của TMC: Nghiên cứu cho 

thấy có sự khác biệt rõ rệt về SKCT và SKCK của TMC ở các chế độ bón lót, trong đó 

công thức 3 cho SKCT lớn nhất (973,30 gam) và SKCK (312,59 gam), xếp hạng tiếp 

theo là công thức 2 có SKCT (809,81 gam) và SKCK (257,34 gam), thấp nhất vẫn là 

công thức 1 cho SKCT (543,44 gam) và SKCK (168,27), (xem phụ lục 4.14). 

Tóm lại, chế độ bón lót đã ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng D, H và sinh khối 

các loại của TMC khi trồng ngoài thực địa, trong đó, công thức 3- bón lót 1,0 kg phân 

hữu cơ + 0,05 kg NPK/hố cho kết quả cao nhất khi trồng ở 3 địa phương Đăk Pơ, 

Mang Yang và Ia Grai. Như vậy, chọn công thức bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg 

NPK/hố để trồng TMC là tối ưu nhất. 

e) Ảnh hưởng chế độ bón thúc phân đến sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ sống 

của Thiên môn chùm 

Kết quả tổng hợp ở bảng 4.27 thấy rằng nhân tố bón thúc không ảnh hưởng đến 

tỷ lệ sống của TMC, nhưng lại có ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng, sinh khối của 

TMC (với các mức ý nghĩa tính được bé hơn 0,01). Như vậy, cần xác định công thức 

bón thúc tốt nhất ảnh hưởng đến sinh trưởng D, H và sinh khối của TMC khi trồng 

ngoài thực địa, kết quả xử lý số liệu ở bảng 4.30. 

Bảng 4.30. Sinh trưởng và sinh khối của Thiên môn chùm ở các công thức bón thúc 

STT Các chỉ tiêu 
Công thức thí nghiệm 

1 2 3 

1 D (mm) 2,66a 2,96b 3,08c 

2 H (cm) 133,05a 148,31b 154,47c 

3 SKTTC 787,89a 1.111,80b 1.151,10b 

4 SKKTC 381,21a 537,09b 554,79b 

5 SKCT 607,32a 842,03b 877,21b 

6 SKCK 191,67a 266,30b 280,24b 

Ghi chú: 1- Không bón thúc; 2- Bón thúc 50g NPK đầu trâu 20-20-15+TE/gốc; 3- Bón thúc 

50g DAP/gốc. a,b,c ở mỗi hàng biểu thị các CTTN có cùng ký tự không có sai khác theo Duncan. 
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1- Ảnh hưởng của chế độ bón thúc đến sinh trưởng D: Kết quả tổng hợp ở bảng 

4.30 cho thấy chế độ bón thúc có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng D của TMC, trong 

đó công thức bón thúc 3 cho sinh trưởng D lớn nhất (3,08 mm), tiếp theo là công thức 

2 (2,96 mm), và công thức 1 kém nhất (2,66 mm), do không bón thúc phân cho TMC 

(xem phụ lục 4.14). 

2- Ảnh hưởng của chế độ bón thúc đến sinh trưởng H: Chế độ bón thúc phân ảnh 

hưởng rõ rệt đến sinh trưởng H của TMC, trong đó công thức bón thúc 3 cho sinh 

trưởng H lớn nhất (154,47 cm), tiếp theo là công thức 2 (148,31 cm) và thấp nhất vẫn là 

công thức 1 (133,05 cm) vì không bón thúc phân cho cây (xem phụ lục 4.14). 

3- Ảnh hưởng chế độ bón thúc đến sinh khối của Thiên môn chùm: Kết quả ghi 

nhận ở bảng 4.30 cho thấy công thức bón thúc 1 đều cho giá trị sinh khối các loại 

(SKTTC, SKKTC, SKCT, SKCK) thấp nhất và khác biệt so với công thức 2 và 3. 

Trong khi đó, công thức bón thúc 2 và 3 cho giá trị sinh khối các loại cao hơn, nhưng 

giữa chúng không khác biệt có ý nghĩa về thống kê (xem phụ lục 4.14). 

Như vậy, chế độ bón thúc đã ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng D, H của TMC 

khi trồng ngoài thực địa, trong đó công thức 3- Bón thúc 50g DAP/gốc cho kết quả cao 

nhất. Bên cạnh đó, chế độ bón thúc đã có ảnh hưởng đến sinh khối của TMC, công 

thức 2 và 3 đều cho giá trị sinh khối các loại cao, nhưng giữa chúng chưa có sự khác 

biệt có ý nghĩa về thống kê. Tuy nhiên, nên chọn công thức 3- Bón thúc 50g DAP/gốc 

khi trồng TMC, vì rằng công thức này cho sinh trưởng D, H tốt nhất. 

f) Ảnh hưởng tổng hợp đa nhân tố đến sinh trưởng, sinh khối và tỷ lệ sống 

của TMC 

Bảng 4.27 cho thấy tương tác giữa bón lót & bón thúc đã có ảnh hưởng đến sinh 

trưởng D và H của TMC (ở mức ý nghĩa bé hơn 0,05). Các nhóm tương tác đa nhân tố, 

gồm phương pháp trồng & bón lót, phương pháp trồng & bón thúc, phương pháp trồng 

& bón lót & bón thúc ở 7 chỉ tiêu đánh giá đều có mức ý nghĩa tính được lớn hơn 0,05, 

nghĩa là sự tương tác tổng hợp đa nhân tố là không ảnh hưởng đến sinh trưởng, sinh 

khối và tỷ lệ sống của TMC khi trồng ngoài thực địa.  

g) Tình hình sâu bệnh hại TMC 

TMC rất ít bị sâu hại gây ảnh hưởng đến chất lượng. Nhìn chung ở 3 địa 

điểm gây trồng không có sự khác biệt về tình hình sâu bệnh hại đối với TMC.  

Quá trình theo dõi, đánh giá chỉ ra rằng TMC bị sâu non hại lá và quả thuộc 

bộ Cánh vảy (Lepidoptera) và bệnh rơm lá, nhưng tỉ lệ cây bị hại rất thấp (từ 1-2% 

số cây trồng) và cách phòng trừ cũng đơn giản bằng phương pháp bắt diệt thủ công, 

hoặc thuốc trừ sâu sinh học đối với sâu ăn lá, sử dụng các loại thuốc trị bệnh sinh 

học như SAT 4SL (chứa Cytosinpeptidemycyn 4%), hoặc GREEN LIFE,… để trị 

bệnh rơm lá, khô lá TMC. 
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Hình 4.24. Hình ảnh sâu bệnh hại TMC: A- Sâu hại lá và cành non; B- Bệnh rơm lá  

4.3.5.4. Thu hoạch và sơ chế Thiên môn chùm 

TMC là một loại cây cho sản phẩm rễ củ, vì vậy việc xác định thời điểm thu 

hoạch phù hợp sẽ mang lại hiệu quả cao về sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm. 

a) Thời vụ thu hoạch 

Kết quả nghiên cứu thấy rằng, thời gian tiến hành thu hoạch TMC lần đầu sau 

khi trồng khoảng từ 15-24 tháng sẽ cho sinh khối củ tốt nhất, điều này trùng khớp với 

nghiên cứu của một số tác giả ở nước ngoài [63], [89]. 

Theo các thầy thuốc trong cộng đồng, để cho chất lượng rễ củ tốt nhất, nên khai 

thác TMC vào tầm tháng 1 - 2, hoặc tháng 2 - 3 âm lịch, khi phần thân cây trên mặt đất 

bị tàn lụi bởi thời tiết nắng nóng trong mùa khô tại địa phương. Điều này hoàn toàn 

phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật khai thác các loài cây lấy củ làm thuốc của tác giả 

Trần Minh Đức và Lê Thị Diên [11].  

Nên khai thác TMC vào tầm tháng 1-2 âm lịch hàng năm đối với các địa 

phương thuộc phía Tây dãy Trường Sơn, gồm thành phố Pleiku, huyện Mang Yang, 

Đăk Đoa, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Pah, Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông;  

Thu hoạch củ TMC vào tầm tháng 2-3 đối với các địa phương thuộc phía Đông 

Trường Sơn, gồm thị xã An Khê, huyện Kbang (trừ xã Kon Pne), Đăk Pơ, Kon Chro, 

Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, Ia Pa và huyện Krông Pa. 

b) Kỹ thuật thu hoạch và sơ chế củ Thiên môn chùm 

- Kỹ thuật thu hoạch 

TMC là loài cây có hệ rễ chùm bao gồm các rễ củ mọc theo kiểu dạng tỏa tròn, 

chỉ bám vào tầng đất mặt với độ sâu không quá 10 cm. Vì vậy, việc thu hoạch loài cây 
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này tương đối dễ dàng, tuy nhiên cần cẩn thận để hạn chế làm dập nát củ ảnh hưởng 

đến chất lượng sản phẩm. Trình tự các bước tiến hành thu hoạch củ TMC như sau: 

1- Phát luỗng toàn bộ thực bì trên diện tích; dùng kéo cắt bỏ, chỉ chừa lại phần 

thân sát gốc với chiều cao từ 15-20 cm. 

2- Tưới đẫm nước toàn bộ gốc cây trước khi thu hoạch 1-2 ngày. 

3- Dùng cuốc hoặc xẻng đào nguyên gốc và rễ củ ra khỏi luống, rủ sạch đất, sau 

đó dùng kéo chọn cắt những củ đã già có màu vàng rơm, chừa lại những rễ củ non màu 

trắng vàng và loại bỏ những củ bị thối. 

Tùy theo mật độ trồng, khoảng cách giữa các luống, có thể áp dụng cơ giới 

trong thu hoạch rễ củ. 

- Kỹ thuật sơ chế  

Kỹ thuật sơ chế sản phẩm rễ củ TMC rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất 

lượng sản phẩm cũng như giá trị thương phẩm. Có 2 phương pháp sơ chế để sử dụng 

củ TMC như sau:  

1- Phương pháp sơ chế sản phẩm củ tươi 

Củ TMC sau khi thu hoạch, cần rửa sạch đất cát, cắt bỏ phần bị hư, thối, sâu 

hại, để ráo vỏ rồi cho vào tủ lạnh để dùng dần. Phương pháp này đơn giản, nhưng 

không bảo quản được số lượng nhiều.  

   

Hình 4.25. A, B - Sơ chế rễ củ tươi Thiên môn chùm sau thu hoạch 

2- Phương pháp sơ chế sản phẩm củ khô 

Củ TMC sau khi thu hoạch, cần rửa sạch đất cát, cắt bỏ phần bị hư, thối, sâu 

hại, để ráo vỏ và sau đó mang phơi trên bạt, hoặc dụng cụ khác. Tùy theo tình hình 

thời tiết, nếu gặp điều kiện có nắng kéo dài, rất thuận lợi cho việc phơi khô củ TMC. 

A B 
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Củ tươi TMC chứa hàm lượng nước rất cao (khoảng 68,67%) và rất khó khô trong 

điều kiện bình thường, do vậy cần phải được xử lý sơ chế và bảo quản tốt. 

Củ TMC sau khi thu hoạch, cần rửa sạch đất cát, cắt bỏ phần bị hư, thối, sâu 

hại, để ráo vỏ rồi mang phơi khoảng 1-2 nắng, lúc này củ đã héo khô một phần, chúng 

ta sử dụng dao nhỏ, hoặc dùng tay tách củ thành 2 theo chiều dọc, loại bỏ phần tim củ, 

sau đó tiếp tục phơi trong nắng khoảng 5-7 ngày cho thật khô, đến khi rút mẫu kiểm 

tra mà trọng lượng không đổi thì gom lại, để trong bóng mát cho ổn định nhiệt độ, sau 

đó cho vào bao bì đã hút chân không để bảo quản tước khi nhập đến các cơ sở chế biến 

dược liệu.  

Lưu ý, nếu thu hoạch gặp thời tiết có mưa, cần thiết sử dụng phương pháp sấy 

khô, sau đó bảo quản như trình bày ở trên. 

4.4. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai 

Trên cơ sở phân tích các mối đe dọa và các nguyên nhân tác động đến tri thức 

bản địa của cộng đồng Bahnar, Jrai về bảo tồn và phát triển, khai thác và sử dụng loài 

TMC (mục 4.3.2.2), các kết quả nghiên cứu thực địa về hiện trạng phân bố và đặc 

điểm sinh thái của loài TMC, kết quả gieo ươm và trồng loài cây này tại 3 địa điểm có 

điều kiện lập địa khác nhau tại tỉnh Gia Lai, luận án đã tổng hợp khung giải pháp bảo 

tồn và phát triển loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai được trình bày tại bảng 4.31. 
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Bảng 4.31.  Khung giải pháp bảo tồn và phát triển loài TMC tại tỉnh Gia Lai 

TT Các mối đe dọa Nguyên nhân Đề xuất các giải pháp (GP) 

I Nhóm giải pháp bảo tồn và phát triển loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai 

1 

Tình trạng khai thác thiếu 

bền vững, mang tính hủy 

diệt nguồn cây thuốc 

TMC 

- Tập quán và nhận thức của một bộ 

phận người dân địa phương còn hạn 

chế; 

- Công tác quản lý nhà nước về 

nguồn tài nguyên cây thuốc còn hạn 

chế, bất cập; 

- Tình trạng mua bán sản phẩm cây 

thuốc chưa được kiểm soát chặt chẽ, dẫn 

đến nguy cơ “chảy máu” tài nguyên cây 

thuốc ra nước ngoài. 

GP1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong 

hoạt động khai thác nguồn tài nguyên cây thuốc bền vững, và sử dụng các bài 

thuốc dân gian hiệu quả; 

GP2- Áp dụng kết quả nghiên cứu của luận án để xây dựng quy trình kỹ thuật 

gây trồng, khai thác và chế biến TMC, đồng thời tiến hành thủ tục thẩm định, 

cấp phép ban hành; 

GP3- Tổ chức tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng, khai thác và chế 

biến TMC cho người dân và các bên liên quan; 

GP4- Tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính 

quyền, các ngành chức năng trong việc kiểm soát khai thác và kinh doanh cây 

thuốc. 

2 

Hoạt động khai phá, lấn 

chiếm trái phép rừng và 

đất lâm nghiệp để canh 

tác nương rẫy, làm hủy 

hoại sinh cảnh sống  

của TMC 

- Nhu cầu đất sản xuất của người dân 

địa phương gia tăng; 

 

- Trách nhiệm của chính quyền và 

các bên liên quan còn buông lỏng; 

GP5- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và các bên liên quan trong 

quản lý rừng và đất lâm nghiệp; 

GP6- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan 

quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; 

GP7- Căn cứ kết quả NC của luận án về bản đồ khu vực có điều kiện phù hợp 

với đặc điểm sinh thái loài TMC và bản đồ phân bố tiềm năng của loài, làm cơ 

sở quy hoạch khu vực gây trồng TMC; 

GP8- Triển khai trồng TMC trên diện tích nương rẫy, trồng xen dưới tán rừng 

nghèo có độ tàn che thấp (<0,3), trồng trên đất trống xen với một số loài cây dược 

liệu khác để hình thành những mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. 

3 

Hoạt động dùng thuốc 

diệt cỏ trong quá trình 

canh tác của người dân 

địa phương còn phổ biến, 

- Nhận thức về môi trường và thói 

quen lạm dụng thuốc BVTV của 

người dân; 

- Hoạt động của mạng lưới khuyến 

GP9- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm hạn chế/sử dụng hiệu 

quả thuốc bảo vệ thực vật;  

GP10- Xây dựng, kiện toàn mạng lưới khuyến nông cơ sở có đội ngũ cán bộ đủ 

năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả công tác 
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TT Các mối đe dọa Nguyên nhân Đề xuất các giải pháp (GP) 

gây nguy hại đến sự tồn 

tại của TMC 

nông chưa hiệu quả, chưa bám sát cơ 

sở. 

khuyến nông, khuyến lâm tại địa phương. 

4 

Nạn cháy rừng xảy ra 

thường xuyên đe dọa 

sinh cảnh nơi TMC phân 

bố 

-Tập quán, nhận thức của người dân 

còn hạn chế; 

- Mùa khô hạn kéo dài do đặc trưng 

của vùng địa lý - sinh thái, tác động 

của biến đổi khí hậu. 

GP11-Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và các bên liên quan trong 

công tác PCCCR; 

GP12- Tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng bảo 

vệ rừng, người dân và các bên liên quan; 

GP13- Tăng cường vai trò trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng, các ngành chức 

năng và chính quyền địa phương trong hoạt động PCCCR. 

5 

Công tác quản lý nhà 

nước về nguồn tài 

nguyên LSNG của các cơ 

quan chức năng và chính 

quyền địa phương còn 

nhiều bất cập. 

- Năng lực quản lý và trách nhiệm 

của cơ quan chức năng, chính quyền 

địa phương còn hạn chế; 

- Cơ chế, chính sách về LSNG còn 

bất cập, tồn tại và chưa bám sát thực 

tiễn. 

GP14- Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao năng lực của cơ quan quản 

lý về tài nguyên rừng (LSNG); 

GP15- Xây dựng chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 

gây trồng TMC và các loài cây thuốc khác dưới tán rừng nghèo, khai thác và sử 

dụng cây thuốc, công nhận sản phẩm cây thuốc là hợp pháp. 

6 

Hoạt động phục hồi và 

phát triển cây thuốc, 

trong đó có TMC còn rất 

hạn chế và chưa được 

quan tâm đúng mức 

- Thiếu định hướng và các nguồn lực 

cho các hoạt động liên quan đến bảo 

tồn và phát triển nguồn tài nguyên 

cây thuốc; 

- Kiến thức về cây thuốc, bài thuốc 

của cán bộ y tế cơ sở, các bên liên 

quan còn hạn chế. 

 

GP2- Áp dụng kết quả nghiên cứu của luận án để xây dựng quy trình kỹ thuật 

gây trồng, khai thác và chế biến TMC, đồng thời tiến hành thủ tục thẩm định, cấp 

phép ban hành;  

GP3- Tổ chức tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng, khai thác và chế 

biến TMC cho người dân và các bên liên quan; 

GP16- Tập huấn cho cán bộ y tế, người dân và các bên liên quan nhằm nâng cao 

năng lực nhận biết, phân loại các cây thuốc trên địa bàn và kỹ thuật gây trồng, 

khai thác bền vững cây thuốc bản địa; 

GP17- Ưu tiên vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, thời gian vay phù hợp cho 

người dân có nhu cầu gây trồng các loại cây thuốc có giá trị, trong đó có TMC. 

GP18- Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, đồng thời bao tiêu 

sản phẩm đầu ra cho người dân tham gia gây trồng nguyên liệu cây thuốc, trong 

đó có TMC 

7 Thông tin về giá trị và - TMC là một loài cây thuốc mới, cho GP19- Triển khai nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng nhằm khẳng định 
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TT Các mối đe dọa Nguyên nhân Đề xuất các giải pháp (GP) 

công dụng của loài TMC 

còn quá ít, chưa được 

phổ biến rộng rãi 

đến nay chưa được nghiên cứu hệ 

thống ở Việt Nam; 

- Thiếu sự tham gia của “bốn nhà” và 

các bên liên quan. 

 

giá trị dược liệu và công dụng chữa bệnh của loài TMC, từ đó tạo niềm tin cho 

người dân khi sử dụng; 

GP20- Tổ chức hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà 

nông, nhà quản lý và nhà đầu tư để xây dựng đề án, triển khai các dự án, đề tài 

nghiên cứu gây trồng và phát triển, nghiên cứu về giá trị dược liệu và thương mại 

cây thuốc bản địa; 

GP21- Xây dựng chiến lược quảng bá, tiếp thị sản phẩm, hệ thống thông tin, 

đăng ký thương hiệu cây thuốc TMC, tổ chức nghiên cứu, dự báo thị trường 

nhằm đảm bảo đầu ra các sản phẩm chế biến từ TMC của người dân, hướng đến 

xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm dược liệu. 

II Nhóm giải pháp bảo tồn, phát huy ứng dụng tri thức bản địa  liên quan đến loài TMC 

1 

Khả năng lưu giữ tri thức 

bản địa đầy đủ, hệ thống 

và lâu bền còn hạn chế, 

bất cập 

Do đặc thù của tri thức bản địa là 

truyền khẩu và “cầm tay chỉ việc” 

GP22- Tổ chức hội đồng chuyên môn để thẩm định và tài liệu hóa các bài thuốc 

được sưu tầm trong cộng đồng nhằm ngăn chặn nguy cơ “xói mòn” và thất 

truyền các bài thuốc quý; 

GP23- Xây dựng cơ chế, chính sách về quyền sở hữu trí thức bản địa của tộc 

người Bahnar, Jrai khi loài TMC trở thành hàng hóa thương mại được phân phối 

ra thị trường nội địa và quốc tế. 

2 

Sự ràng buộc bởi định 

chế của dòng họ, gia đình 

về các phương thuốc “gia 

truyền”, thuốc “giấu”. 

Do phải tuân thủ nghiêm ngặt luật tục 

của gia đình, dòng họ về bí mật các 

cây thuốc, bài thuốc gia truyền; Một số 

khác do tín ngưỡng và quan niệm hoặc 

lợi ích cục bộ không muốn truyền cho 

người khác. 

GP24- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thầy thuốc uy tín hành 

nghề và cung cấp các bài thuốc gia truyền; 

GP1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong 

hoạt động khai thác nguồn tài nguyên cây thuốc bền vững, và sử dụng các bài 

thuốc dân gian hiệu quả. 

3 

Sự thay đổi về nhận thức, 

tập quán và thị hiếu của 

cộng đồng trong bối cảnh 

công nghệ phát triển 

- Sự hiểu biết của đa số giới trẻ về giá 

trị các bài thuốc gia truyền còn hạn 

chế, mơ hồ, dẫn đến tâm lý thiếu 

niềm tin vào công dụng chữa trị 

bệnh; 

GP19- Triển khai nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng nhằm khẳng định 

giá trị dược liệu và công dụng chữa bệnh của loài TMC, từ đó tạo niềm tin cho 

người dân khi sử dụng; 

GP1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong 

hoạt động khai thác nguồn tài nguyên cây thuốc bền vững, và sử dụng các bài 
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TT Các mối đe dọa Nguyên nhân Đề xuất các giải pháp (GP) 

- Sự tác động mạnh mẽ của y học tiên 

tiến, hình thành thói quen sử dụng tân 

dược (thuốc Tây) để chữa bệnh trong 

mọi trường hợp, thay vì sử dụng các 

bài thuốc dân gian đã có. 

thuốc dân gian hiệu quả; 

GP25- Tổ chức đào tạo tiếng địa phương Bahnar, Jrai cho cán bộ xã, cán bộ y tế 

cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả vận động, tuyên truyền và khai thác thông tin; 

GP23- Xây dựng cơ chế, chính sách về quyền sở hữu trí thức bản địa của tộc 

người Bahnar, Jrai khi loài TMC trở thành hàng hóa thương mại được phân phối 

ra thị trường nội địa và quốc tế. 

GP26- Đầu tư phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc, bài thuốc cổ truyền gắn với 

phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tại địa phương. 

4 

Sự suy thoái của nguồn 

tài nguyên cây thuốc do 

nhiều nguyên nhân khác 

nhau (bảng 4.11) 

Sự suy giảm và mất mát tài nguyên 

vật thể (các loài cây thuốc) kéo theo 

sự mất mát các giá trị của tài nguyên 

phi vật thể (các bài thuốc gia truyền) 

 

GP27- Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển các loài cây thuốc tại địa 

phương, trong đó có TMC; 

GP1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong 

hoạt động khai thác nguồn tài nguyên cây thuốc bền vững, và sử dụng các bài 

thuốc dân gian hiệu quả; 

GP17- Ưu tiên vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, thời gian vay phù hợp cho 

người dân có nhu cầu gây trồng các loại cây thuốc có giá trị, trong đó có TMC; 

GP18- Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, đồng thời bao tiêu 

sản phẩm đầu ra cho người dân tham gia gây trồng nguyên liệu cây thuốc, trong 

đó có TMC. 

5 

Thiếu sự quan tâm và 

phối hợp giữa chính 

quyền địa phương và các 

bên liên quan trong việc 

nghiên cứu, bảo tồn và 

ứng dụng các cây thuốc, 

bài thuốc dân gian. 

Thiếu sự khởi xướng và phối hợp của 

các bên liên quan trong việc nghiên 

cứu, bảo tồn và ứng dụng các cây 

thuốc, bài thuốc dân gian để chữa 

bệnh. 

GP28- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp/ngành trong việc sưu tầm và 

ứng dụng các bài thuốc dân gian; 

GP23- Xây dựng cơ chế, chính sách về quyền sở hữu trí thức bản địa của tộc 

người Bahnar, Jrai khi loài TMC trở thành hàng hóa thương mại được phân phối 

ra thị trường nội địa và quốc tế. 

GP26- Đầu tư phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc, bài thuốc cổ truyền gắn với 

phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tại địa phương. 
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Căn cứ vào kết quả tổng hợp ở bảng 4.31, đề tài tiến hành sắp xếp các giải pháp 

bảo tồn và phát triển loài Thiên môn chùm thành 4 nhóm. Trong mỗi nhóm, các giải 

pháp quan trọng, mang tính định hướng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trước: 

1- Giải pháp về cơ chế - chính sách 

- Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, đồng thời bao tiêu sản 

phẩm đầu ra cho người dân tham gia gây trồng nguyên liệu cây thuốc, trong đó có 

TMC (GP18); 

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thầy thuốc uy tín hành nghề và 

cung cấp các bài thuốc gia truyền (GP24); 

- Xây dựng chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gây 

trồng TMC và các loài cây thuốc khác dưới tán rừng nghèo, khai thác và sử dụng cây 

thuốc, công nhận sản phẩm cây thuốc là hợp pháp (GP15); 

- Xây dựng cơ chế, chính sách về quyền sở hữu trí thức bản địa của tộc người 

Bahnar, Jrai khi loài TMC trở thành hàng hóa thương mại được phân phối ra thị trường 

nội địa và quốc tế (GP23). 

2- Giải pháp về kinh tế - xã hội 

- Đầu tư phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc, bài thuốc cổ truyền gắn với phát 

triển du lịch văn hóa cộng đồng tại địa phương (GP26); 

- Ưu tiên vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, thời gian vay phù hợp cho người 

dân có nhu cầu gây trồng các loại cây thuốc có giá trị, trong đó có TMC (GP17); 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong hoạt 

động khai thác nguồn tài nguyên cây thuốc bền vững, và sử dụng các bài thuốc dân 

gian hiệu quả (GP1); 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng và các bên liên quan trong 

quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp và PCCCR (GP5 và GP11); 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm hạn chế/sử dụng hiệu quả 

thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất nông – lâm nghiệp (GP9). 

3- Giải pháp về khoa học, kỹ thuật 

- Triển khai nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng nhằm khẳng định giá 

trị dược liệu và công dụng chữa bệnh của loài TMC, từ đó tạo niềm tin cho người sử 

dụng (GP19);  

- Vận dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào quy hoạch gây trồng và phát triển 

TMC và các loại cây thuốc khác trên diện tích nương rẫy, đất trống, rừng nghèo kiệt và 

vận động người dân tự nguyện tham gia (GP7 và GP8); 
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- Áp dụng kết quả nghiên cứu của luận án để xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, khai 

thác và chế biến TMC, đồng thời tiến hành thủ tục thẩm định, cấp phép ban hành (GP2);  

- Tổ chức hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nông, 

nhà quản lý và nhà đầu tư để xây dựng đề án, triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu 

gây trồng và phát triển, nghiên cứu về giá trị dược liệu và thương mại cây thuốc bản 

địa (GP20); 

- Tổ chức hội đồng chuyên môn để thẩm định và tài liệu hóa các bài thuốc được 

sưu tầm trong cộng đồng nhằm ngăn chặn nguy cơ “xói mòn” và thất truyền các bài 

thuốc quý (GP22); 

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng, khai thác và chế biến 

TMC cho người dân và các bên liên quan (GP3); 

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng bảo vệ 

rừng, người dân và các bên liên quan (GP12); 

- Tập huấn cho cán bộ y tế, người dân và các bên liên quan nhằm nâng cao năng 

lực nhận biết, phân loại các cây thuốc trên địa bàn và kỹ thuật gây trồng, khai thác bền 

vững cây thuốc bản địa (GP16); 

- Xây dựng, kiện toàn mạng lưới khuyến nông cơ sở có đội ngũ cán bộ đủ năng 

lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả công tác khuyến 

nông, khuyến lâm tại địa phương (GP10); 

- Tổ chức đào tạo tiếng địa phương Bahnar, Jrai cho cán bộ xã, cán bộ y tế cơ 

sở, nhằm nâng cao hiệu quả vận động, tuyên truyền và khai thác thông tin (GP25). 

4- Giải pháp về tổ chức, quản lý 

- Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển các loài cây thuốc có giá trị tại địa 

phương, trong đó có TMC, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các 

cấp/ngành trong việc nghiên cứu, sưu tầm và ứng dụng các cây thuốc, bài thuốc dân 

gian tại địa phương (GP27 và GP28); 

- Xây dựng chiến lược quảng bá, tiếp thị sản phẩm, hệ thống thông tin, đăng ký 

thương hiệu cây thuốc TMC, tổ chức nghiên cứu, dự báo thị trường nhằm đảm bảo đầu 

ra các sản phẩm chế biến từ TMC của người dân, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị sản 

phẩm dược liệu (GP21); 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao năng lực của các cấp chính quyền, 

các ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng trong việc kiểm soát khai thác và kinh doanh 

LSNG, trong đó có các loài cây dược liệu (GP4 và GP14); 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý 

nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, và công tác PCCCR (GP6 và GP13). 
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KẾT LUẬN 

1- Kết luận 

(1). Danh pháp khoa học và đặc điểm sinh vật học của loài Thiên môn chùm 

- Danh pháp khoa học:  

Loài Thiên môn bản địa duy nhất mọc hoang dã tại tỉnh Gia Lai có danh pháp 

khoa học là Asparagus racemosus Willd., thuộc họ Măng tây (Asparagaceae), lớp Một 

lá mầm (Monocotyledons), tên Việt Nam phổ thông là Thiên môn chùm. 

- Đặc điểm sinh vật học:  

Thiên môn chùm là loài dây leo sống lâu năm, có chu kỳ sống phù hợp với đặc 

trưng khí hậu của địa phương nơi loài phân bố (TMC sinh trưởng phát triển vào mùa 

mưa và lụi tàn vào cuối mùa khô hạn); 

Loài cây này có khả năng tái sinh từ hạt (23,6%) và tái sinh chồi từ gốc (chiếm 

76,4%). Tại khu vực nghiên cứu nhìn chung mật độ cây tái sinh khá thấp (143 cây/ha) 

và chất lượng cây tái sinh triển vọng chiếm tỷ lệ rất thấp (9,6%). 

Cây thiên về ưa sáng, có thể chịu được các điều kiện bất lợi về đất đai và có 

tính chống chịu cao với các yếu tố thường gây tổn hại cho thảm thực vật bản địa như 

lửa rừng, các loài sinh vật gây hại. 

(2). Đặc điểm phân bố và sinh thái của loài Thiên môn chùm tại tỉnh 

Gia Lai 

Thiên môn chùm có phân bố khá rộng và tương đối đều khắp trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai, chứng tỏ điều kiện khí hậu, đất đai và những yếu tố sinh thái cơ bản khác là 

phù hợp với nhu cầu sinh tồn và phát triển của loài. Tuy vậy mức độ phong phú của 

quần thể loài phụ thuộc rõ nét vào các yếu tố vi lập địa. Cụ thể:  

Thiên môn chùm phân bố tự nhiên ở khu vực có nhiệt độ bình quân năm khá 

cao và ổn định, nhiệt độ bình quân năm giao động từ 21,8-25,80C, tổng tích ôn bình 

quân năm đạt 8.574,80C, tổng lượng mưa cả năm đạt từ 1.199 - 1.834,1 mm. 

Loài phân bố tập trung nhất ở độ cao địa hình từ 200 đến 400 m so với mực 

nước biển, độ dốc dưới 30o; hướng phơi Nam và Tây, ở vị trí sườn và chân dốc. 

Thiên môn chùm thường gặp ở các loại đất bị thoái hóa và có tầng đất mặt mỏng, 

như: Đất xám nghèo bazơ và đất có tầng sét chặt có thành phần cơ giới tầng đất mặt là 

thịt nhẹ và đất cát pha với độ pH giao động từ 6,2-7,8; còn gặp rải rác ở đất xói mòn 

mạnh có đá lộ đầu, chưa thấy Thiên môn chùm mọc ở loại hình đất đỏ bazan tầng dày. 
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Các kiểu rừng khộp nghèo, rừng lá rộng thường xanh nghèo và trảng cỏ, cây bụi 

xen lẫn một số loài cây tái sinh có độ tàn che dưới 0,3 tỏ ra thích hợp nhất đối với loài 

Thiên môn chùm. 

Tổ thành tầng cây gỗ lớn nơi Thiên môn chùm phân bố ở sinh cảnh rừng Khộp 

gồm các loài cây ưu thế: Cẩm liên, Căm xe, Bình linh, Bằng lăng ổi và Chiêu liêu (ở 

huyện Kông Chro) và Lộc vừng, Cẩm liên, Cóc chuột và Trám hồng (ở huyện Krông 

Pa); ở rừng lá rộng thường xanh nghèo có các loài Lộc vừng, Dẻ cau quả dẹt và Thành 

ngạnh (tại huyện Mang Yang).  

Tổ thành cây bụi thảm tươi nơi TMC phân bố chủ yếu là cỏ tranh, Le, Đót, Cỏ 

lào chiếm ưu thế với độ che phủ trung bình là 54,02%. 

(3). Cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp bảo tồn và 

phát triển loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai. 

- Tri thức bản địa về khai thác và sử dụng Thiên môn chùm:  

Cộng đồng người Bahnar, Jrai tại địa phương vẫn đang lưu giữ được những 

kiến thức bản địa quý báu về khai thác và sử dụng Thiên môn chùm làm thuốc chữa 

bệnh. Luận án đã sưu tầm được 15 bài thuốc, gồm 7 bài độc vị và 8 bài đa vị có thành 

phần TMC được cộng đồng Bahnar, Jrai sử dụng để chữa trị 10 nhóm bệnh khác nhau. 

Trong đó có 3 bài sử dụng đối với phụ nữ sau sinh với tác dụng tăng cường số lượng 

và chất lượng sữa, đồng thời bồi bổ sức khỏe cho mọi đối tượng sử dụng. 

- Thực trạng công tác quản lý và các mối đe dọa đối với loài Thiên môn chùm: 

Thực tế hiện nay ở hầu hết các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai, hoạt động khai 

thác LSNG, trong đó có TMC chưa được các cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng 

quản lý, giám sát, kiểm tra theo đúng qui định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, nạn 

khai thác tràn lan, kiệt quệ nguồn tài nguyên LSNG vẫn xảy ra phổ biến tại Gia Lai. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra 7 mối đe dọa khác nhau đến sự tồn tại và phát triển 

của quần thể loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai. Trong đó có 2 mối đe dọa ở mức 

tác động rất cao là: (i) Khai thác loài làm thuốc không bền vững, và (ii) Hoạt động sản 

xuất nương rẫy trái phép. Những mối đe dọa cao là: (i) Lạm dụng thuốc trừ cỏ trong 

sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương, (ii) Nạn lửa rừng xảy ra thường xuyên ở 

vùng sinh thái rừng khộp.  

Có 5 mối đe dọa đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị của tri thức bản địa 

trong sử dụng cây thuốc và các bài thuốc tại khu vực nghiên cứu, trong đó có mối đe 

dọa ở mức tác động rất cao là khả năng lưu giữ tính nguyên vẹn của tri thức bản địa; 

các mối đe dọa cao là: (i) Sự ràng buộc bởi định chế của dòng họ, gia đình; và (ii) Sự 

thay đổi về nhận thức, tập quán, văn hóa và thị hiếu của cộng đồng. 
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- Tiềm năng gây trồng và phát triển loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai:  

Đề tài đã xây dựng được bản đồ tiềm năng phân bố của loài TMC trên cơ sở 

tích hợp dữ liệu bản đồ khu vực có điều kiện phù hợp với đặc điểm sinh thái của loài 

và số liệu điều tra thực địa về đặc điểm phân bố. Đây chính là khu vực tiềm năng để 

gây trồng và phát triển loài này trong tương lai. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có khoảng 695.002 hecta phù hợp với đặc điểm 

sinh thái của cây Thiên môn chùm, trong đó Chư Prông, Krông Pa, Kông Chro và Ia 

Pa là 4 huyện có diện tích phù hợp lớn nhất, tiếp theo là 4 huyện KBang, Mang Yang, 

Đăk Pơ, Phú Thiện; riêng khu vực ngoại ô thành phố Pleiku và huyện Chư Sê có ít 

diện tích phù hợp với loài cây này. 

- Kỹ thuật gieo ươm cây con từ hạt giống Thiên môn chùm: 

Phương pháp nhân giống và tạo cây con từ hạt Thiên môn chùm có tính khả thi 

cao. Một số điểm cần lưu ý về kỹ thuật gieo ươm tạo cây giống như sau: 

Thời điểm thu hái hạt giống đạt chất lượng tốt nhất khi quan sát trên cây thấy tỷ 

lệ quả chín màu đỏ chiếm khoảng 85-90%; 

Kết quả xác định được độ thuần hạt đạt trung bình 98,35%, trọng lượng trung 

bình 1.000 hạt là 64,25 gam; trung bình 1,0 kg có 15.564 hạt; tỷ lệ nảy mầm đạt trung 

bình 71,35%; thế nảy mầm trung bình đạt 9,2%; 

Sử dụng phương thức bảo quản thông thường (hạt cho vào hũ sành có nắp đậy 

kín sau đó đặt hũ sành nơi khô ráo, thoáng khí) đối với hạt giống TMC. Thời bảo quản 

và sử dụng tối đa là 12 tháng sau khi thu hoạch hạt. 

Sử dụng phương pháp xử lý ngâm hạt vào môi trường nước tỷ lệ 3 sôi 2 lạnh 

trong thời gian 12 giờ đối với hạt giống TMC sẽ cho kết quả tốt. 

Sử dụng thành phần ruột bầu gồm đất tầng A 69% + tro trấu 30% + super lân 

1% để gieo ươm TMC cho kết quả sinh trưởng và tỷ lệ sống tốt nhất. 

Bón thúc phân DAP (Di amôn phốt phát) sẽ cho sinh trưởng cây giống tốt nhất 

trong giai đoạn vườn ươm; 

Gieo ươm TMC trong điều kiện không che sáng sẽ tạo được chất lượng cây 

giống tốt, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn cao khi xuất vườn đi trồng; 

Thời gian gieo ươm TMC kéo dài trong khoảng 3-3,5 tháng là có thể xuất vườn 

và mang đi trồng. Cây giống TMC đủ tiêu chuẩn khi xuất vườn phải đạt được kích 

thước đường kính gốc đạt 1,5-1,8 mm, chiều cao đạt 25-30 cm, cây không bị sâu bệnh. 

- Kỹ thuật gây trồng loài Thiên môn chùm trên các điều kiện lập địa khác nhau 



126 

 

Chọn đất trồng: Chọn nơi đất trống, hoặc dưới tán rừng có độ tán che < 0,3 để 

trồng loài cây này; chọn những nơi có đất cát pha, đất pha cát, đất thịt nhẹ, đất nhiều 

mùn, có độ pH từ 6-8,5, tơi xốp và không bị ngập úng; nơi địa hình có độ dốc < 150 

với độ cao từ 150-1.000 m so với mặt nước biển; 

Phương pháp làm đất: Cuốc lật đất, hoặc dùng máy cày đất phơi ải một thời 

gian trước khi trồng ít nhất khoảng 1,0 tháng. Nếu đất chua, tiến hành bón thăm dò 

một lượng vôi bột để cải tạo độ pH cho đất. Tùy vào điều kiện thực tế, có thể trồng 

TMC với mật độ từ 12.000-20.000 cây/ha. Nếu trồng xen dưới tán rừng, cần thiết phải 

xem xét phát luỗng thực bì, tỉa cành cây gỗ, loại bỏ những cây phi mục đích, để điều 

chỉnh độ tàn che phù hợp với TMC (độ tán che <0,3). 

Phương thức trồng: Trồng TMC trên đất trống cho kết quả sinh trưởng, sinh 

khối và tỷ lệ sống cao hơn trồng dưới tán rừng, trong đó đáng chú ý sinh khối tươi rễ 

củ cao gấp 15,12 lần và SK khô rễ củ cao gấp 17,11 lần, nghĩa là tỷ lệ SK khô/tươi ở 

phương thức trồng trên đất trống cao hơn trồng dưới tán rừng. 

Địa điểm trồng: Trồng TMC ở địa bàn huyện Đăk Pơ đã cho kết quả về sinh 

trưởng, sinh khối các loại và tỷ lệ sống cao nhất, tiếp theo là huyện Mang Yang, và 

thấp nhất ở huyện Ia Grai. 

Phương pháp trồng: Chọn trồng TMC bằng cây con có bầu hoặc cây con rễ trần 

đều cho kết quả tốt (về tỷ lệ sống và sinh khối tương đồng). Trong điều kiện gây trồng 

tại Gia Lai, có thể chọn phương pháp trồng cây rễ trần với lý do người dân địa phương 

dễ tiếp cận và thực hiện, vừa tiết kiệm được chi phí gieo ươm, đồng thời giảm thiểu 

rác thải nilon ra môi trường. 

Chế độ bón lót: Sử dụng công thức bón lót 1,0 kg phân hữu cơ + 0,05 kg 

NPK/hố để trồng TMC là tốt nhất. 

Chế độ bón thúc: Nên chọn công thức bón thúc 50g DAP/gốc khi trồng 

TMC, vì rằng công thức này cho sinh trưởng đường kính, chiều cao tốt nhất và cho 

sinh khối cao. 

Tình hình sâu bệnh hại: TMC rất ít bị sâu hại gây ảnh hưởng đến chất lượng. 

Quá trình theo dõi, đánh giá cho thấy TMC bị sâu non hại lá và quả thuộc bộ Cánh vảy 

(Lepidoptera) và bệnh rơm lá, nhưng tỉ lệ cây bị hại rất thấp (từ 1-2% số cây trồng). 

Thu hoạch và sơ chế Thiên môn chùm: Thời gian tiến hành thu hoạch TMC lần 

đầu sau khi trồng khoảng từ 15-24 tháng sẽ cho sinh khối củ tốt nhất. Để cho chất 

lượng rễ củ tốt nhất, nên khai thác TMC vào tầm tháng 1-2, hoặc tháng 2-3 âm lịch, 

khi phần thân cây trên mặt đất bị tàn lụi bởi thời tiết nắng nóng trong mùa khô tại địa 

phương; Tùy thuộc vào điều kiện và mục đích sử dụng để áp dụng phương pháp sơ chế 

sản phẩm củ tươi hoặc phương pháp sơ chế sản phẩm củ khô. 
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(4). Giải pháp bảo tồn và phát triển loài Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai 

Trên cơ sở kết quả thu được từ các nội dung nghiên cứu, đề tài đã xác lập 4 

nhóm giải pháp bảo tồn và phát triển loài Thiên môn chùm, bao gồm: Nhóm giải pháp 

về cơ chế, chính sách (có 4 giải pháp); nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội (có 5 giải 

pháp); nhóm giải pháp về khoa học, kỹ thuật (có 10 giải pháp); và nhóm giải pháp về 

tổ chức, quản lý (có 4 giải pháp). 

2- Những tồn tại, hạn chế 

Trong quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu của đề tài, còn tồn tại một 

số vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu trong thời gian tiếp theo, đó là: 

- Nghiên cứu nhân giống vô tính in vitro chỉ mới dừng ở mức độ thử nghiệm, 

thăm dò nên chưa đủ cơ sở khoa học để đánh giá khả năng thành công hay không về 

phương pháp nhân giống này;  

- Nghiên cứu gây trồng chỉ ở một cấp mật độ là 10.417 cây/ha, vì vậy chưa 

đánh giá được sự ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và năng suất 

sinh khối của TMC; 

- Nghiên cứu này đã kết luận được địa phương trồng cho năng suất củ Thiên 

môn chùm cao là ở huyện Đăk pơ, nhưng chưa đánh giá được chất lượng củ Thiên 

môn chùm trồng ở địa phương nào là tốt nhất.  

3- Đề nghị 

Để cung cấp đầy đủ thông tin khoa học cũng như việc ứng dụng kết quả nghiên 

cứu của đề tài, cần tiếp tục triển khai một số nội dung cơ bản sau đây: 

- Cần công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu về phân loại và danh pháp khoa học 

loài Thiên môn chùm có phân bố tự nhiên tại Gia Lai, đồng thời bổ sung vào từ điển 

cây thuốc Việt Nam loài thảo dược quý này; 

- Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào hoạt động quy hoạch vùng gây trồng 

và phát triển loài TMC. Khả thi trong việc áp dụng hệ thống các biện pháp kỹ thuật 

gieo ươm và trồng loài TMC tại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới; 

- Cần triển khai nghiên cứu nhân giống vô tính (nhân giống in vitro và giâm 

hom) loài Thiên môn chùm nhằm cung cấp cây giống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 

gây trồng và phát triển tại địa phương; 

- Kết quả nghiên cứu không có sự khác biệt về 6 chỉ tiêu đánh giá giữa phương 

pháp trồng cây con có bầu và cây con rễ trần. Vì vậy, nếu chọn phương pháp trồng cây 

con rễ trần sẽ tiết kiệm được chi phí và góp phần bảo vệ môi trường vì không sử dụng 

túi nilon. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu tiếp theo để minh chứng rõ ràng hơn 

việc lựa chọn phương pháp trồng tối ưu đối với loài TMC tại tỉnh Gia Lai; 
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- Cần triển khai thực nghiệm trồng TMC ở nhiều cấp mật độ khác nhau để lựa 

chọn được mật độ trồng phù hợp, đồng thời đánh giá đầy đủ và chính xác hơn về sinh 

trưởng, tỷ lệ sống và năng suất sinh khối của TMC; 

- TMC là loài cây có khả năng tái sinh chồi gốc và rễ củ rất tốt, vì vậy cần có 

nghiên cứu, đánh giá khả năng tái sử dụng phần gốc (sau thu hoạch) để trồng lại trong 

chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp để thu hoạch vào năm tiếp theo; 

- Cần có nghiên cứu về các thành phần hoạt chất chứa trong củ Thiên môn 

chùm khi trồng ở các địa phương khác nhau, nhằm xây dựng cơ sở khoa học phục vụ 

gây trồng và phát triển, cũng như việc khẳng định giá trị dược liệu của loài, hướng đến 

xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cây thuốc này tại Gia Lai. 
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