
 

 

MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Cây cao su (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) là cây đa mục đích, có vai trò lớn về kinh tế, 

bảo vệ môi trường sinh thái và an ninh quốc phòng. Cây cao su có nhiều giá trị và thuộc nhóm 

cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chu kỳ kinh doanh dài, cho khai thác liên tục nhiều năm (trên 20 

năm). Các sản phẩm từ cây cao su được sử dụng trong cuộc sống, đặc biệt giá trị và hiệu quả 

kinh tế đem lại của cây cao su cao hơn hẳn các cây lâm nghiệp khác. Cây cao su phát triển mạnh 

và tập trung chủ yếu ở châu Á. Với diện tích gần 5 triệu ha, chiếm đến 92% diện tích và 90% 

sản lượng mủ cao su của thế giới. Diện tích và sản lượng cao su của thế giới năm 2018 đạt tương 

ứng: 11,80 triệu ha và 14,3 triệu tấn. Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên, mủ 

cao su có giá trị kinh tế cao và trở thành một trong bốn nguyên liệu chính của ngành công nghiệp 

thế giới, chỉ đứng sau gang thép, than đá và dầu mỏ. Thị trường cao su toàn cầu có nhiều triển 

vọng theo đà phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cao su phục vụ cho ngành vận tải chiếm 70% 

sản lượng cao su thế giới. Việt Nam là nước sản xuất cao su thiên nhiên đứng thứ 3 thế giới với 

tổng diện tích 969.700 ha (diện tích thu hoạch 653.200 ha), sản lượng mủ cao su 1.094.500 tấn 

với năng suất trung bình 1.676 kg/ha/năm. Xuất khẩu là trọng tâm của ngành cao su ở Việt Nam. 

Ba nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành cao su hiện nay bao gồm nguyên liệu cao su 

thiên nhiên, sản phẩm chế biến từ cao su, gần đây là gỗ cao su và đồ gỗ được làm từ gỗ cao su. 

Trong năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của 3 nhóm mặt hàng này đạt trên 6,2 tỷ USD, đóng 

góp 3% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Sự phát triển và lớn mạnh của ngành cao 

su đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 500.000 lao động tham gia trong các khâu khác nhau 

của chuỗi cung, trong đó bao gồm lao động từ khoảng 264.000 hộ cao su tiểu điền (CSTĐ). 

Tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 367 ngàn ha đất đồi núi, chiếm 73,3% diện tích đất tự 

nhiên, gần 70% số dân ở nông thôn, ruộng đất tập trung không lớn, kết cấu hạ tầng còn nhiều 

bất cập, đời sống của nhân dân còn khó khăn, không đồng đều giữa các vùng, đây là những 

thách thức trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Thừa Thiên Huế với đặc thù 100% 

diện tích là CSTĐ, với diện tích ước đạt 8600 ha (năm 2019). Trên thực tế quỹ đất để phát triển 

cây cao su vẫn còn rất lớn; tùy thuộc vào chính sách chung của ngành nông nghiệp và điều kiện 

cụ thể của địa phương. Trong hơn 20 năm qua, cây cao su cho thấy phù hợp với vùng sinh thái 

gò đồi. Phát triển CSTĐ là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm giúp cho các hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số, nông dân nghèo trong Tỉnh có điều kiện ổn định sản xuất, phát triển kinh 

tế gia đình theo mô hình kinh tế trang trại, sản xuất nông sản hàng hoá thân thiện với môi trường, 

đồng thời là cây chiến lược trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững ở khu vực nông 

thôn. Tuy nhiên, cây cao su tiểu điền phát triển nhanh về số lượng nhưng chưa bảo đảm về chất 

lượng. Phần lớn diện tích trồng manh mún tự phát thiếu quy hoạch, cơ cấu giống chậm đổi mới, 

việc áp dụng khoa học kỹ thuật con tùy tiện, chưa đồng bộ.  

Cụ thể công tác bón phân, của người dân còn tuỳ tiện lượng bón thấp hơn nhiều so với 

quy trình hướng dẫn. Đó là cơ sơ để đề tài đưa ra mục tiêu nghiên cứu về bón phân cho cây cao 

su. Ngoài ra, trồng xen và quản lý giữa hàng cao su chưa được chú trọng đúng mức. Giống gừng 

Dé (gừng Sẻ/gừng Huế) có hương vị cay nồng đặc trưng rất được ưa chuộng, nhưng lại được 

trồng rất ít. Đồng thời dứa là cây thích hợp với vùng gò đồi, trồng một vụ cho thu hoạch nhiều 



 

 

vụ có đầu ra thuận lợi nên được đề tài chọn làm đối tượng xen canh trong vườn cao su. Bên 

cạnh đó, yếu tố thời tiết biến đổi bất thường, bệnh rụng lá trên cao su có chiều hướng gia tăng 

và chưa có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Nghiên cứu phân lập 110 mẫu bệnh lá cao su ở các 

vùng tại Thừa Thiên Huế đã chỉ ra nấm Corynespora cassiicola là nguyên nhân gây bệnh rụng 

lá đối với cao su. Đó là cơ sở để đề tài đưa ra hướng nghiên cứu biện pháp quản lý bệnh rụng lá 

Corynespora trên cây cao su. Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất 

CSTĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là rất cần thiết. 

2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

2.1. Mục tiêu chung 

Xác định được biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật 

CSTĐ, góp phần tăng thu nhập cho các hộ trồng CSTĐ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được hiện trạng sản xuất CSTĐ tại Thừa Thiên Huế. 

- Xác định được cây trồng xen hiệu quả cho vườn cao su kiến thiết cơ bản ở Thừa Thiên 

Huế. 

- Xác định được liều lượng bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc và bón phân vi sinh siêu 

đậm đặc cho vườn cao su kiến thiết cơ bản và cao su kinh doanh. 

- Đánh giá được hiệu lực của một số thuốc hóa học trong việc phòng trừ bệnh rụng lá cao 

su do nấm C. cassiicola.  

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài đóng góp cơ sở khoa học thông qua việc đưa ra giải pháp một cách có hệ thống và 

hoàn chỉnh về hiện trạng sản xuất cao su tiểu điền, đồng thời, đưa ra một số biện pháp kỹ thuật 

về trồng xen, bón phân hữu cơ sinh học, xử lý chế phẩm vi sinh, phòng trừ bệnh rụng lá do nấm 

C. cassiicola gây ra cho cây CSTĐ. Đây là những cứ liệu khoa học để hoàn thiện quy trình kỹ 

thuật CSTĐ tại Thừa Thiên Huế. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Đề tài là cơ sở để hoàn thiện quy trình kỹ thuật CSTĐ bền vững, góp phần phát triển sản 

xuất CSTĐ tại Thừa Thiên Huế. 

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

Phạm vi về không gian:  

Thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp đã được thực hiện trên tất cả các huyện trồng cao su tại 

Thừa Thiên Huế 

Các thí nghiệm đã được thực hiện tại các vườn CSTĐ trên địa bàn thị xã Hương Trà và 

huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phạm vi về thời gian: 

Đề tài đã được thực hiện từ năm 2016 – 2020. 

Phạm vi về đối tượng:  

Đề tài tập trung nghiên cứu về các loại cây trồng xen (gừng, dứa), liều lượng bón phân 

hữu cơ sinh học Trimix-N1 (0,5 – 4,0kg), chế phẩm vi sinh Trichomix-DT (5 kg và 10 kg/ha), 

các hoạt chất: difenoconazole, propiconazole, epoxiconazole, trifloxystrobin, tebuconazole 



 

 

phòng trừ bệnh rụng lá do nấm C. cassiicola. 

5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 (1) Khoảng cách trồng xen giống gừng Dé trong vườn cao su kiến thiết cơ bản 2 năm tuổi 

thích hợp là 30 × 40 cm; mật độ 45.800 cây/ha với diện tích trồng xen đạt 55%.  

 (2) Giống dứa Queen xen canh trong vườn cao su KTCB 2 năm tuổi với khoảng cách 50 

× 40 cm, mật độ 27.500 cây/ha cho năng suất thực thu sau 2 vụ tơ và vụ gốc đạt cao nhất.  

(3) Sử dụng kết hợp giữa (i) biện pháp hóa học phun difenoconazole (Score 250EC) nồng 

độ 0,1% lúc cao su thay lá mới vào tháng 2 đến tháng 3; (ii) bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc 

Trimix-N1 với liều lượng 833 kg/ha và 1.665 kg/ha, (iii) phân hữu cơ vi sinh siêu đậm đặc 

Trichomix-DT với liều lượng 10 kg/ha và 20 kg/ha, tương ứng với vườn cao su kiến thiết cơ 

bản và cao su kinh doanh; tăng năng suất mủ của vườn cao su kinh doanh 66,2 – 70,5% so với 

đối chứng.  



 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

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

1.1.1.1. Khái niệm cao su tiểu điền 

1.1.1.2. Vai trò của cao su tiểu điền 

1.1.2. Vai trò của phân bón hữu cơ đối với cây cao su 

1.1.2.1. Vai trò của phân hữu cơ 

1.1.2.2. Phân hữu cơ sinh học và vai trò đối với canh tác cao su 

1.1.3. Vai trò của chế phẩm vi sinh với thành phần nấm đối kháng Trichoderma trong việc quản 

lý bệnh rụng lá do nấm Corynespora cassiicola gây ra 

1.1.4. Cơ sở lý luận của việc quản lý bệnh rụng lá do nấm C. cassiicola gây ra bằng biện pháp 

hóa học 

1.1.5. Cơ sở lý luận của xen canh trong canh tác cao su 

1.1.5.1. Lý luận về xen canh 

1.1.5.2. Vai trò của cây trồng xen đối với canh tác cao su 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

1.2.1. Tổng quan về cao su tiểu điền 

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

1.2.1.2. Hiện trạng phát triển cao su tiểu điền ở Việt Nam và Thừa Thiên Huế 

1.2.2. Tình hình sản xuất cao su thiên nhiên trên thế giới và ở Việt Nam  

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

1.2.2.2. Tình hình sản xuất cao su thiên nhiên ở Việt Nam 

1.2.3. Tình hình sử dụng phân bón hữu cơ  

1.2.3.1. Thực trạng về sử dụng phân bón hữu cơ cho cây trồng 

1.2.3.2. Thực trạng về sử dụng phân bón hữu cơ cho cây cao su 

1.2.4. Tình hình bệnh rụng lá do nấm Corynespora cassiicola gây hại trên cao su 

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

1.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN 

ĐỀ TÀI 

1.3.1. Kết quả nghiên cứu về sử dụng phân hữu cơ cho cao su 

1.3.2. Nghiên cứu phân hữu cơ sinh học và chế phẩm vi sinh trong việc quản lý bệnh rụng lá do 

nấm Corynespora cassiicola 

1.3.3. Nghiên cứu quản lý bệnh rụng lá do nấm Corynespora cassiicola gây ra bằng biện pháp 

hóa học 

1.3.4. Kết quả nghiên cứu về xen canh trong vườn cao su kiến thiết cơ bản 

  



 

 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

- Vườn CSTĐ ở Hương Trà, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, A Lưới Thừa Thiên Huế.  

- Giống gừng Dé (gừng sẻ/gừng Huế) (Zingiber officinale Rosc.). 

- Giống dứa Queen (Ananas comosus L.): cây giống có 12 – 16 lá, dài 30 – 35cm. 

- Phân hữu cơ sinh học đậm đặc Trimix-N1; phân hữu cơ vi sinh siêu đậm đặc Trichomix-DT.  

- Các thuốc hóa học có hoạt chất (tên thương mại tương ứng): difenoconazole (Score 

250EC), difenoconazole + propiconazole (Tilt super 300EC), epoxiconazole (Opuss 75EC); 

trifloxystrobin + tebuconazole (Nativo 750WG). 

- Nấm Corynespora cassiicola gây bệnh trên cây cao su. 

- Các vườn cao su thí nghiệm phân bố trên nền đất đỏ vàng trên đá macma axít (Ferralic 

Acrisols). 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng sản xuất và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất CSTĐ 

tại Thừa Thiên Huế. 

Nội dung 2: Xác định mật độ trồng xen gừng và dứa trong vườn cao su kiến thiết cơ bản 

ở Thừa Thiên Huế. 

+ Thí nghiệm 1: Xác định mật độ trồng xen gừng trong vườn cao su kiến thiết cơ bản. 

+ Thí nghiệm 2: Xác định mật độ trồng xen dứa trong vườn cao su kiến thiết cơ bản. 

Nội dung 3: Nghiên cứu sử dụng kết hợp bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc và xử lý 

phân vi sinh siêu đậm đặc cho vườn cao su kiến thiết cơ bản và cao su kinh doanh. 

+ Thí nghiệm 3: Xác định liều lượng bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc Trimix-N1 và 

phân vi sinh siêu đậm đặc Trichomix-DT cho vườn cao su kiến thiết cơ bản. 

+ Thí nghiệm 4: Xác định liều lượng bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc Trimix-N1 và 

phân vi sinh siêu đậm đặc Trichomix-DT cho vườn cao su kinh doanh. 

Nội dung 4: Đánh giá hiệu lực phòng trừ và xác định thời điểm xử lý của một số thuốc 

hóa học trong việc quản lý bệnh rụng lá cao su do nấm C. cassiicola. 

+ Thí nghiệm 5: Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh 

rụng lá C. cassiicola. 

+ Thí nghiệm 6: Xác định thời điểm xử lý thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh rụng lá C. 

cassiicola.  

Nội dung 5: Xây dựng mô hình canh tác tổng hợp cho vườn cao su tiểu điền. 

+ Xây dựng mô hình canh tác tổng hợp cho vườn cao su kiến thiết cơ bản. 

+ Xây dựng mô hình canh tác tổng hợp cho vườn cao su kinh doanh. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Điều tra thu thập số liệu 

- Điều tra, thu thập số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp. 

Tiến hành lập phiếu điều tra thực trạng sản xuất cao su tại các huyện, thị xã: Nam Đông, 

Phú Lộc, Hương Trà và Phong Điền. Tiến hành phỏng vấn bằng bảng hỏi, mỗi huyện 60 phiếu, 



 

 

tổng cộng 240 phiếu. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân 

PRA. Các công cụ PRA đã được sử dụng trong quá trình nghiên cứu. 

2.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm đồng ruộng 

Thí nghiệm 1: Xác định mật độ trồng xen gừng trong vườn cao su KTCB 

* Thí nghiệm gồm 4 công thức (CT): 

- CTI: Khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây là 30 × 30 cm. 

- CTII: Khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây là 30 × 40 cm. 

- CTIII: Khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây là 30 × 50 cm. 

- CTIV (Đối chứng): Không trồng xen. 

Mỗi ô thí nghiệm 50 m2, được bố trí theo kiểu RCBD (Randomized Complete Block 

Design), 3 lần lặp lại. Vườn cao su thời kỳ KTCB, dòng vô tính PB260 2 năm tuổi có khoảng 

cách 2,5 × 5,5 m. Luống gừng trồng cách hàng cao su 1,2 m, trên mỗi luống trồng 3 hàng gừng, 

diện tích trồng xen ước đạt 55%. Mật độ ước tính cho các CT, tương ứng: 60.500, 45.800 và 

36.600 cây/ha. Mỗi ô tiêu chuẩn theo dõi 10 cây.  

* Địa điểm: Vườn CSTĐ thời kỳ KTCB tại huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế.  

* Thời gian: Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018. 

Thí nghiệm 2: Xác định mật độ trồng xen dứa trong vườn cao su KTCB 

* Thí nghiệm gồm 4 công thức: 

- CTI: Khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây là 50 × 40 cm. 

- CTII: Khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây là 50 × 50 cm. 

- CTIII: Khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây là 50 × 60 cm.   

- CTIV (Đối chứng): Không trồng xen. 

 Mỗi ô thí nghiệm 50 m2, thí nghiệm được bố trí theo kiểu RCBD, 3 lần lặp lại. Vườn 

CSTĐ thời kỳ KTCB, dòng vô tính PB260 2 năm tuổi có khoảng cách 2,5 × 5,5 m. Luống dứa 

trồng cách hàng cao su 1,2 m, trên mỗi luống trồng 3 hàng dứa, diện tích trồng xen ước đạt 55%. 

Mật độ ước tính cho các CT, tương ứng: 27.500, 22.000 và 18.150 cây/ha (mật độ trên đã trừ 

phần diện tích trồng cao su). Mỗi ô tiêu chuẩn theo dõi 10 cây.  

* Địa điểm: Vườn CSTĐ thời kỳ KTCB tại huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế.  

* Thời gian: Từ tháng 01/2018 đến tháng 05/2020. 

Thí nghiệm 3: Xác định liều lượng bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc và phân vi sinh 

siêu đậm đặc cho vườn cao su kiến thiết cơ bản 

- Nhân tố thứ nhất: Phân hữu cơ sinh học bón gốc Trimix-N1 với các liều lượng: 0,5 kg, 

1 kg, 1,5 kg, 2,0 kg/cây và đối chứng bón theo nông dân. Khối lượng phân Trimix-N1 quy ra 

ha: 278 kg, 555 kg, 832 kg và 1110 kg/ha. Thời điểm bón vào đầu mùa mưa (tháng 9-10). 

- Nhân tố thứ hai: phân vi sinh Trichomix-DT: Xử lý 2 lần và xử lý 3 lần (liều lượng 5 

kg/ha/lần). Hòa tan chế phẩm phun đều trên tán lá và tưới đều giữa các hàng cao su đã gom lá 

khô. Thời điểm xử lý lúc cao su bắt đầu ra lá chân chim. Các lần xử lý cách nhau 20 ngày.  

Bố trí thí nghiệm theo kiểu trực giao, 3 lần nhắc lại  

Địa điểm: Xã Hương Bình, thị xã Hương Trà (DVT PB260, 4 năm tuổi). Xã Hương Hòa, 

huyện Nam Đông (DVT PB260, 4 năm tuổi). Thời gian: Từ tháng 01/2016 – 12/2016. 



 

 

Thí nghiệm 4: Xác định liều lượng bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc và phân vi sinh 

siêu đậm đặc cho cho vườn cao su kinh doanh 

Thí nghiệm được triển khai trên vườn cao su kinh doanh. Cách bố trí hoàn toàn tương tự 

như thí nghiệm trên vườn cao su KTCB. Chỉ khác ở liều lượng bón phân cụ thể như sau:  

- Phân bón gốc Trimix-N1 với các liều lượng: 2,0 kg, 3,0 kg và 4,0 kg/cây và đối chứng 

bón theo nông dân. Khối lượng phân Trimix-N1 quy ra 1 ha: 1110 kg, 1665 kg và 2220 kg/ha. 

- Chế phẩm Trichomix-DT: Xử lý 2 lần và xử lý 3 lần (liều lượng 10 kg/ha/lần). Thực 

hiện bằng cách hòa tan chế phẩm phun đều trên tán lá và tưới đều giữa các hàng cao su đã gom 

lá khô. Các lần xử lý cách nhau 20 ngày. 

Địa điểm: Xã Hương Bình, thị xã Hương Trà (DVT RRIV4, 10 năm tuổi). Xã Hương 

Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (DVT RRIV4, 10 năm tuổi). Thời gian: Từ tháng 

01/2016 – 12/2016. 

Thí nghiệm 5: Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh 

rụng lá do nấm Corynespora cassiicola trên vườn cao su kiến thiết cơ bản 

 Thí nghiệm đã chọn 4 loại thuốc trừ nấm có hiệu lực cao trong phòng thí nghiệm để đưa 

ra thử nghiệm trên đồng ruộng. Thí nghiệm gồm 5 công thức: 4 công thức tương ứng với 4 loại 

thuốc (Bảng 2.6) và đối chứng (phun nước lã) bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD). 

Mỗi nghiệm thức được bố trí ở 3 hàng 3 lần lặp lại. Trong 1 hàng chọn 6 cây, mỗi cây chọn 2 

cành ở 2 hướng đối nhau để theo dõi cố định. Mỗi nghiệm thức được bố trí cách ly nhau 1 hàng. 

Phun ướt toàn bộ tán lá, chồi non, lưu ý phun mặt dưới lá và phần ngọn non. 

Bảng 2.1. Các loại thuốc thí nghiệm 

Công thức Hoạt chất Nồng độ (%) Tên thương mại 

I Difenoconazole 0,1 Score 250EC 

II Difenoconazole + propiconazole 0,05 Tilt Super 300EC 

III Epoxiconazole 0,2 Opus 75EC 

IV Trifloxystrobin + tebuconazole 0,03 Nativo 75WG 

V (ĐC) Nước lã - - 

Thí nghiệm được bố trí trên 2 khu vườn kiến thiết cơ bản giống PB260 4 năm tuổi và 

mức độ nhiễm bệnh khá tương đồng. 

Thời gian thực hiện: Từ 01/2016 - 5/2016.  

Địa điểm: Tại Nam Đông và Hương Trà. 

+ Phương pháp theo dõi tình hình bệnh rụng lá cao su: 

Theo dõi thí nghiệm trước và sau phun thuốc 1, 3, 5, 7, 14 và 21 ngày.  

Thí nghiệm 6: Xác định thời điểm xử lý thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh rụng lá 

Corynespora cassiicola trên vườn cao su KTCB 

Sử dụng loại thuốc có hoạt chất difenoconazole 250 g/L (tên thương mại Score 250EC), 

nồng độ phun 0,1% do công ty Syngenta phân phối, để thực hiện nghiên cứu xác định thời điểm 

thích hợp phòng trừ bệnh do nấm C. cassiicola gây ra. Thí nghiệm gồm 4 công thức:  

+ Công thức I: Xử lý lúc cây ra lá mới, lúc “lá nhú chân chim” (ngày xử lý 25/3/2016); 

+ Công thức II: Xử lý phòng bệnh 1 đợt, trước mùa mưa (ngày xử lý 1/8/2016) 

+ Công thức III: Xử lý theo nông dân thấy lá rụng mới phun thuốc (1/9/2016) 



 

 

+ Công thức IV (Đối chứng): Không xử lý thuốc. 

 - Phương pháp tiến hành: Thí nghiệm bố trí trên diện hẹp, ngẫu nhiên 3 lần nhắc lại, 30 

cây/lần nhắc lại. Mỗi nghiệm thức được bố trí ở 3 hàng. Trong 1 hàng chọn 6 cây, mỗi cây chọn 

2 cành ở 2 hướng đối nhau để theo dõi cố định. Mỗi nghiệm thức được bố trí cách ly nhau 1 

hàng. Phun ướt toàn bộ tán lá, chồi non, lưu ý phun mặt dưới lá và phần ngọn non. 

- Dòng vô tính PB260 4 năm tuổi. Thời gian thực hiện: Từ 01/2016 - 11/2016. 

- Địa điểm: Tại thị xã Hương Trà và huyện Nam Đông 

2.3.3. Xây dựng mô hình canh tác tổng hợp cho vườn cao su tiểu điền 

A. Biện pháp áp dụng cho vườn cao su kiến thiết cơ bản 

Vườn nông dân (đối chứng) 

- Lượng bón N:P2O5:K2O = 50:50:25 kg/ha 

- Thời điểm phun thuốc: Khi thấy bệnh xuất hiện mới phun. Sử dụng hoạt chất difenoconazole 

250 g/L nồng độ 0,1% (thuốc Score 250EC). 

Vườn mô hình canh tác tổng hợp 

- Biện pháp sinh học: Phân hữu cơ sinh học TRIMIX - N1. Bón 1,5 kg/gốc, tương đương 

833 kg/ha (555 cây/ha). Phân vi sinh Trichomix-DT (chế phẩm phun trên lá/ tưới ở vùng rễ). 

Lượng xử lý 5 kg/ha. 

- Biện pháp hóa học: Phun phòng bệnh vào 2 đợt. Đợt 1: Thời điểm cây ra lá mới (tháng 

2, 3). Đợt 2: Thời điểm tháng 8 – 9 (trước mùa mưa). 

Sử dụng hoạt chất difenoconazole 250 g/L nồng độ 0,1% (thuốc Score 250EC). 

 

B. Biện pháp áp dụng cho vườn cao su kinh doanh 

Vườn nông dân (đối chứng) 

Lượng bón N:P2O5:K2O = 46:20:46 kg/ha 

Vườn mô hình canh tác tổng hợp 

- Biện pháp sinh học: Phân hữu cơ sinh học TRIMIX - N1. Bón 3,0 kg/gốc, tương đương 

1.665 kg/ha. Phân vi sinh Trichomix-DT (chế phẩm phun trên lá/ tưới ở vùng rễ) 

- Lượng xử lý 10 kg/ha. 

- Quy mô: 1 ha/mô hình. Địa điểm thực hiện: xã Hương Bình, thị xã Hương Trà và xã 

Hương Hòa, huyện Nam Đông. Thời gian 01/2017 – 12/2017. 

2.3.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi 

2.3.4.1. Các chỉ tiêu nghiên cứu về cây trồng 

- Đối với cây cao su  

Các chỉ tiêu nghiên cứu theo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (2012)[2]. 

- Các chỉ tiêu nghiên cứu bệnh rụng lá do nấm C. cassiicola gây ra 

Điều tra bệnh hại trên đồng ruồng căn cứ theo QCVN 01-38:2010/BNNPTNT “Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng” của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn (2010)[1]. 

 Thang phân cấp bệnh rụng lá do C. cassiicola gây ra theo Tập đoàn Công nghiệp Cao 

su Việt Nam (2012)[2] 

- Tính đường cong tiến triển diện tích tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh AUDPC (Area Under 



 

 

Disease Progress Curve) theo Campbell và cs. (1990)[5]. Căn cứ vào chỉ số AUDPC để tính 

hiệu lực phòng trừ bệnh HLPT% theo phương pháp của Henderson và cs. (1955)[6] của các loại 

thuốc so với đối chứng.  

+ Công thức tính AUDPC: 

AUDPC = ∑ (
𝑦𝑖+𝑦𝑖+1

2
) (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)

𝑁𝑖−1
𝑖=1  

+ Công thức tính hiệu lực phòng trừ bệnh H (%): 

H(%) = (1 −
Ta × Cb
Tb × Ca

) × 100 

- Đối với cây gừng 

* Quy trình kỹ thuật áp dụng cho cây gừng theo Viện Nghiên cứu cây trồng Trung ương 

(2018)[3] 

- Đối với cây dứa 

* Quy trình kỹ thuật áp dụng cho cây dứa theo Viện Nghiên cứu rau quả (2017)[4]. 

2.3.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu về đất 

Phương pháp phân tích một số chỉ tiêu về đất các quy chuẩn thường quy TCVN. 

2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Giá trị trung bình, chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý, năng suất phân tích phương sai một nhân 

tố (đối với thí nghiệm một nhân tố) và phân tích phương sai hai nhân tố (đối với thí nghiệm hai 

nhân tố), sau đó so sánh LSD0,05. 

So sánh tổng thể các trung bình của các chỉ tiêu với giá trị trung bình của đối chứng. 

Thông qua kiểm định giả thiết H0 và đối thiết H1. Nếu P < 5% => Bác bỏ giả thiết H0 ở mức ý 

nghĩa 5% và chấp nhận đối thiết H1. 

Thống kê sinh học bằng phần mềm Statistix 10.0. Bộ số liệu điều tra được phân tích bằng 

phần mềm SPSS 15.0. Biểu đồ hóa thực hiện bằng Excel 2019. 

  



 

 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN  

3.1.1. Điều kiện khí hậu ở Thừa Thiên Huế đối với sự phát triển cây cao su 

Tại Thừa Thiên Huế, nhiệt độ và ẩm độ không khí trong suốt 10 năm có trị số tương đối 

ổn định. Ngược lại, chế độ mưa lại biến động lớn qua các năm, nhất là tổng lượng mưa. Về nền 

nhiệt độ bình quân dao động trong khoảng 24,2 – 25,9oC, nằm trong khoảng nhiệt độ thích hợp 

20 – 30oC và tối thích 24 – 28oC.  

Về lượng mưa và độ ẩm, đây là yếu tố thời tiết khá nổi bật ở Thừa Thiên Huế. Tổng 

lượng mưa và độ ẩm không khí 2479 – 4550,1 mm/năm và 84,8 – 88,8%. Cả hai yếu tố này đều 

thỏa mãn nhu cầu sinh thái của cây cao su. Hàng năm có khoảng 200 – 220 ngày mưa ở vùng 

núi, 150 – 170 ngày mưa lên đồng bằng duyên hải. Như vậy, qua tổng hợp các yếu tố khí hậu 

và đối sánh với các yêu cầu ngoại cảnh sinh thái của cây cao su cho thấy các yếu tố thời tiết tại 

Thừa Thiên Huế phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cao su. 

3.1.2. Quy mô cao su tiểu điền tại Thừa Thiên Huế 

Phát triển CSTĐ ở Thừa Thiên Huế bắt đầu từ năm 1993 với sự đóng góp của Chương 

trình 327 phủ xanh đất trống đồi núi trọc (1993 – 1997). Giai đoạn này trồng được 2.017 ha trên 

địa bàn 3 huyện 8 xã vùng trung du, miền núi là Nam Đông, Hương Trà và Phong Điền. Đến 

nay, phần lớn diện tích cao su thuộc chương trình 327 đều đã già cỗi, không hiệu quả, sâu bệnh, 

sản lượng thấp, nhiều diện tích gãy đổ nên đã được trồng tái canh. 

Giai đoạn 2001 – 2008 là thời kỳ phát triển cao su nhanh và định hình các vùng trồng 

cao su, với diện tích trồng mới đạt 7.360,4 ha. Năm 2007 do Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp.  

Từ năm 2010 trở đi, CSTĐ Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và chủ yếu tự phát. Tính đến cuối 

năm 2016 diện tích cao su toàn tỉnh là 9412 ha, phân bố trên 6545 hộ thuộc 26 xã trong đó có 

10 xã đồng bào dân tộc thiểu số, với diện tích bình quân 1,43 ha/hộ. Năm 2019, diện tích cao 

su đạt 8600 ha chiếm 69,6% tổng diện tích cây lâu năm của toàn tỉnh. Theo tình hình chung của 

cả nước, trong những năm gần đây diện tích CSTĐ có xu hướng giảm và đang dần ổn định. 

Quy mô vườn cây và lao động tham gia sản xuất cao su ở các nông hộ: 

Bảng 3.2. Quy mô vườn cây và lao động ở các hộ trồng cao su tiểu điền 

Chỉ tiêu 

Hương 

Trà 

(n = 60) 

Nam 

Đông 

(n = 60) 

Phong 

Điền 

(n = 60) 

Phú 

Lộc 

(n = 60) 

Toàn 

tỉnh 

(n = 240) 

Số khẩu bình quân/hộ (người/hộ) 4,7±0,2 5,0±1,2 4,6±0,2 5,0±0,2 4,8±0,5 

Lao động chính (%) 

Nam 

Nữ 

Nam & nữ 

80,0 

1,7 

18,3 

81,7 

5,0 

13,3 

93,3 

5,0 

1,7 

85,0 

1,7 

13,3 

85,0 

3,3 

11,7 

Số lao động tham gia sản 

xuất cao su (%) 

2 lao động 

Khác 

58,3 

41,7 

70,0 

30,0 

61,7 

38,3 

66,7 

33,3 

64,2 

35,8 

Diện tích đất nông 

nghiệp/hộ (ha) 

Tổng diện tích 

Diện tích cây cao su 

3,6±0,4 

1,9±0,1 

2,6±0,2 

1,6±0,1 

3,4±0,4 

2,6±0,3 

4,4±0,5 

2,1±0,3 

3,5±0,4 

2,0±0,2 



 

 

Chỉ tiêu 

Hương 

Trà 

(n = 60) 

Nam 

Đông 

(n = 60) 

Phong 

Điền 

(n = 60) 

Phú 

Lộc 

(n = 60) 

Toàn 

tỉnh 

(n = 240) 

Giai đoạn trồng (%) 

Chương trình 327 (1993-

1997) 

Dự án Đa dạng hóa nông 

nghiệp (2001 – 2010) 

Giai đoạn 2011 – nay 

15,1 

 

65,3 

 

19,6 

13,9 

 

72,2 

 

13,9 

15,1 

 

66,6 

 

18,3 

1,7 

 

61,9 

 

36,4 

11,5 

 

66,5 

 

22,0 

Số thửa cao su/hộ (thửa/hộ) 1,5±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 

Số lượng giống cao su/thửa (giống/thửa) 1,5±0,8 1,3±0,5 1,1±0,1 1,1±0,1 1,3±0,4 

Tỷ lệ cây đưa vào khai thác (%) 68,5 62,1 66,7 60,2 64,4 

Nhu cầu tái canh, phục hồi vườn cao su (%) 71,1 80,2 82,6 50,4 71,1 

Khoảng cách từ hộ đến vườn cao su (km) 2,9±2,4 4,1±2,8 3,6±2,5 3,2±2,6 3,5±2,6 

Ghi chú: ± giá trị sai số chuẩn của giá trị trung bình (SE Mean) 

Bảng 3.2 cho thấy kết quả khảo sát trên phạm vi 240 hộ có trồng cao cho thấy số khẩu/hộ 

trung bình 4,8 người/hộ. Lao động chính chủ yếu là nam chiếm 85,0%, nữ chỉ chiếm 3,3%. Về 

diện tích bình quân đất sản xuất nông nghiệp đạt 3,5 ha/hộ, trong đó cao su là 2,0 ha/hộ. Số thửa 

bình quân 1,3 thửa/hộ, 1,3 giống/thửa. Đối với các hộ có cao su vào thời kỳ kinh doanh, điều 

tra cho thấy tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn đưa vào khai thác đạt 64,4%, tiêu chuẩn chung là 70%. Cao 

su được hỗ trợ bởi dự án Đa dạng hóa nông nghiệp và cao su trồng mới tự phát chiếm diện tích 

chủ yếu với tỷ lệ tương ứng là 66,5% và 22,0%. Có đến 71,1% số hộ được khảo sát có nhu cầu 

trồng tái canh, phục hồi vườn cao su kém hiệu. Chủ yếu tập trung vào các diện tích cao su già 

cỗi, mật độ không đảm bảo và kém hiệu quả.  

3.1.3. Tình hình áp dụng biện pháp kỹ thuật cho vườn cao su 

a) Về thời vụ, chế độ khai thác và năng suất 

Nhịp độ cạo ở các địa phương ở Thừa Thiên Huế đều vượt xa so với khuyến cáo chung 

của tiêu chuẩn ngành thể hiện ở Bảng 3.3.  

Bảng 3.3. Thời vụ, chế độ khai thác và năng suất 

Chỉ tiêu (n = 240) Kết quả các tham số 

Thời vụ khai thác 15/4 đến 15/1 năm sau 

Chế độ khai thác 1/2S  1 – 5 d/1 7,7 m/12 (Bình quân 2,2 d/1) 

Năng suất mủ tươi/lần cạo/ha 17,8 ± 18,9 kg mủ tươi/lần cạo/ha 

Tập huấn kỹ thuật khai thác 
Được tập huấn: 91,7% 

Chưa được tập huấn: 8,3% 

Số hộ áp dụng kích thích mủ 17,9% 

b) Về bón phân và quản lý giữa hàng 

Đối với công tác bón phân áp dụng ở các nông hộ ở nhiều mức độ khác nhau và có sự 

chênh lệch lớn thể hiện Bảng 3.4. Nhiều diện tích cao su KTCB không được trồng xen chủ yếu 

tập trung ở những hộ đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng hẻo lánh hoặc ở những hộ ít lao 

động. Phần lớn sắn được trồng xen trong vườn cao su KTCB, chiếm khoảng 60,3%. Một số cây 



 

 

trồng khác cũng được trồng xen như: ngô (10,3%), cây họ đậu (19,6%), cây khác (cỏ voi, ớt, 

gừng, sả, dứa, rau màu: 9,8%).  

Bảng 3.4. Bón phân và quản lý giữa hàng đối với cao su 

Chỉ tiêu (n = 240) Kết quả các tham số 

 Tỷ lệ hộ bón (%) Lượng bón (tạ/ha/năm) 

Bón lót phân hữu cơ 93,7  20,3 ± 16,6 

Bón NPK thời kỳ KTCB 77,2  2,8 ± 1,4 

Bón NPK thời kỳ kinh doanh 100  3,7 ± 1,2 

Trồng xen và quản lý giữa hàng 

(các biện pháp kỹ thuật chung) 
Trồng xen: 13,8%  Trồng thuần: 86,2% 

Mật độ, thiết kế lô trồng cao su 
Kiểu truyền thống (6 × 3 m / 5 × 2,5 m): 100% 

Kiểu hàng kép [(5–6 m) × 2 m × (14–15 m)]: 0% 

c) Tình hình quản lý thiệt hại vườn cao su 

Kết quả nghiên cứu quản lý thiệt hại các loại hình vườn cây thể hiện ở Bảng 3.6.  

Bảng 3.6. Tình hình quản lý thiệt hại vườn cao su tiểu điền 

Chỉ tiêu (n = 240) Kết quả các tham số 

Loại bệnh 

 
KTCB 

(%) 

KD 

(%) 

Thời kỳ 

phát sinh 

Bệnh hại trên lá, gây rụng lá 13,3 18,0 
Chủ yếu lúc ra 

lá mới 

Nứt vỏ xì mủ  

(Botriodyploidia theobromae) 
0 6,7 Quanh năm 

Héo đen đầu lá 

(Colletotrichum gloeosporioides 

(Penz.) Sacc.) 

2,7 0 Ra lá mới 

Bệnh loét sọc mặt cạo 

(Phytophthora  palmivora) 
0 23,7 Mùa mưa 

Bệnh khô mặt cạo 

(Hiện tượng sinh lý) 
0 8,4 Quanh năm 

Bệnh Botryodiplodia trên mặt cạo 

(Botryodiplodia  theobromae Pat.) 
0 1,8 Quanh năm 

Cây không thể cạo do bệnh Bình quân 34,1 cây/hộ (tương đương 0,06 ha)  

Các biện pháp  

phòng trừ 

Bôi thuốc ở mặt cạo:   8,8 %            

Không bôi thuốc:     91,2 % 

 

Không phun BVTV:    68,3 % 

Phun BVTV bằng máy bơm tay:  21,3 % 

Phun BVTV máy bơm cao áp:  10,4 % 

 

Mùa rụng lá sinh lý Tháng 12 → tháng 2 năm sau  

Số cây bị nghiêng, gãy 

bình quân ở các nông hộ 
167,6 cây/hộ (tương đương 0,3 ha) 

 

d) Về kỹ thuật cạo 

Độ dày 1 lát cạo dao động trong khoảng 1,59 – 2,70 mm, đạt trung bình 2,29 mm/lát cạo. 

Như vậy, độ hao dăm 1 lát cạo điều tra đều vượt quá tiêu chuẩn ngành từ 106,0 % đến 245,5 %. 

Với độ hao dăm bình quân 365,3 mm/năm thì sau khoảng 3 năm đầu sẽ cạo đến sát gốc, 3 năm tiếp 



 

 

theo sẽ cạo nửa chu vi còn lại. Trong khi nếu áp dụng đúng tiêu chuẩn ngành (200 mm/năm) thì 

phải 12 năm sau mới hết diện tích bề mặt cạo xuôi.  

3.1.4. Tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cao su 

a) Cơ cấu dòng vô tính cao su ở Thừa Thiên Huế 

Có 8 dòng vô tính (DVT) được xác định, trong đó PB260, PB235 và RRIV4 là 3 DVT 

có diện tích lớn nhất, chiếm tỷ lệ tương ứng 34,4%, 15,7% và 14,9% diện tích.  

b) Một số chỉ tiêu sinh trưởng của cao su 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều cao dưới cành các giống 8 – 9 năm tuổi đạt            212,8 

– 251,1 cm. Ở các DVT RRIM600 và GT1, 13 – 14 năm tuổi chiều cao dưới cành lớn hơn, dao 

động ở ngưỡng 300 cm. Về chu vi thân, sau 8 – 9 năm trồng, chu vi thân các DVT nằm trong 

khoảng 47,8 – 51,2 cm. 

Bảng 3.9. Diễn biến năng suất mủ tươi cá thể (g/c/c) của một số dòng vô tính 

 Dòng vô tính 8 – 9 năm tuổi Dòng vô tính 13 – 14 năm tuổi 

 Hương Trà Nam Đông Hương Trà Nam Đông 

Thời gian 

năm  tháng 

RRIM600 

(2008) 

GT1 

(2008) 

PB260 

(2009) 

PB235  

(2009) 

PB260  

(2009) 

GT1  

(2003) 

RRIM600 

(2003) 

GT1 

(2004) 

2016 

10 77,324,1 71,830,8 85,426,1 86,5±28,9 98,8±36,7 91,171,8 109,8±30,4 91,3±33,9 

11 92,143,8 81,840,5 98,437,5 84,4±21,8 93,8±30,8 106,644,4 107,4±39,7 90,7±22,9 

12 120,853,1 92,740,0 104,739,7 99,0±36,0 112,8±30,6 100,136,1 126,8±47,3 119,7±40,8 

2017 

1 68,934,9 64,229,7 70,317,8 68,3±20,7 70,1±25,8 88,559,7 91,6±39,6 84,7±25,0 

5 77,529,9 70,125,5 89,235,8 77,3±27,3 88,8±25,3 87,150,6 94,8±29,7 92,7±39,2 

6 83,131,0 76,932,4 95,733,0 89,4±28,2 99,1±26,1 104,171,1 103,7±32,6 102,2±37,3 

Bình quân 86,9ab23,0 76,2b29,1 90,1ab19,6 84,9ab±19,6 98,9a±19,0 97,1a30,9 105,7a±27,1 96,6a±27,7 

Đối với các DVT sau trồng 8 – 9 năm, năng suất mủ tươi cá thể bình quân của giống 

PB260 (ở Nam Đông) cao nhất, đạt 110,5 g mủ tươi/cây/phiên cạo, sai khác có ý nghĩa so với 

các DVT RRIM600, GT1, PB260 (ở Hương Trà) và PB235 (ở Nam Đông) (Bảng 3.9). Trong 

khi đó, GT1 ở Hương Trà cho năng suất bình quân trên mỗi lát cạo thấp nhất, chỉ đạt 76,2 g.  

3.2. XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG XEN GỪNG VÀ DỨA TRONG VƯỜN CAO SU 

KIẾN THIẾT CƠ BẢN 

3.2.1. Xác định mật độ trồng xen gừng trong vườn cao su kiến thiết cơ bản 

3.2.1.1 Khả năng sinh trưởng, phát triển của gừng trồng xen 

Giống gừng Dé có chiều cao cây thấp dao động từ 58,2 – 61,7 cm. Ở các mật độ trồng 

khác nhau, chiều cao gừng bắt đầu có sự sai khác kể từ thời điểm 4 tháng sau trồng. CTI và 

CTII do mật độ trồng dày nên chiều cao cây có xu hướng lớn hơn, đạt tương ứng: 55,4 cm và 

56,2 cm sau 6 tháng trồng. Thời điểm thu hoạch, CTI có chiều cao cây cao nhất, đạt 61,7 cm. 

Mối quan hệ giữa mật độ trồng và LA cá thể có ảnh hưởng đến trị số LAI. Công thức I 

có LAI tại thời điểm 2 tháng và 4 tháng sau trồng cao hơn có ý nghĩa so với CTIII, đạt tương 

ứng: 0,49 và 1,09 m2 lá/m2 đất. Ở các giai đoạn 4 tháng và 6 tháng sau trồng, LAI ở CTII và 

CTIII có sự gia tăng nhanh là do ở các mật độ này cây sinh trưởng, đẻ nhánh mạnh dẫn đến LA 

cá thể cao, đạt tương ứng: 0,27 và 0,31 m2 lá/khóm (lúc 4 tháng); 0,44 và 0,51 m2 lá/khóm (lúc 

thu hoạch) (Bảng 3.13).  



 

 

Bảng 3.11. Động thái tăng trưởng chiều cao (cm) gừng ở các thời điểm 

Công thức Thời gian sau trồng Thu hoạch 

2 tháng 4 tháng 6 tháng 

I (30 × 30cm) 15,9a 38,6a 56,2a 61,7a 

II (30 × 40cm) 16,3a 35,6ab 55,4a 60,5b 

III (30 × 50cm) 15,4a 32,4b 52,4b 58,2c 

Bảng 3.13. Động thái tăng trưởng diện tích lá và chỉ số diện tích lá gừng  

Chỉ tiêu Công thức Thời gian sau trồng Thu hoạch 

2 tháng 4 tháng 6 tháng 

Diện tích lá  

(m2 lá/khóm) 

I (30 × 30cm) 0,04a 0,09b 0,19b 0,32b 

II (30 × 40cm) 0,04a 0,10ab 0,27a 0,44a 

III (30 × 50cm) 0,05a 0,13a 0,31a 0,51a 

Chỉ số diện tích lá  

(m2 lá/m2 đất) 

I (30 × 30cm) 0,49a 1,09a 2,13a 3,65a 

II (30 × 40cm) 0,38ab 0,89ab 2,30a 3,66a 

III (30 × 50cm) 0,33b 0,85b 2,04a 3,38a 

Đánh giá hình thái củ, năng suất và hiệu quả kinh tế ở các mật độ trồng gừng khác nhau 

thể hiện ở Bảng 3.14: Dựa vào đánh giá cảm quan và đối chiếu theo hướng dẫn của UPOV 

(1996), giống gừng Dé có hình dạng củ được xếp vào loại III, củ có dạng dích dắc, phân nhánh 

với mật độ thịt củ thấp. CTII có năng suất lý thuyết và năng suất thực thu đạt cao nhất 16,36 

tấn/ha và 15,23 tấn/ha, cao hơn có ý nghĩa so với các công thức còn lại. Hiệu quả kinh tế CTII 

và CTIII đạt: 147,69 và 117,44 triệu đồng/ha. 

Bảng 3.14. Năng suất và hiệu quả kinh tế trồng xen gừng 

 

Công thức 

Hình  

dạng  

củ(*) 

Chiều 

dài củ 

Khối lượng 

củ/khóm 

NSLT NSTT Tổng thu Tổng chi Lãi 

(cm) (g) -----(tấn/ha)----- --------(triệu đồng)-------- 

I (30 × 30cm) Loại III 17,0c 251,6b 15,36b 14,06b 210,85 101,80 109,04 

II (30 × 40cm) Loại III 18,8b 358,3a 16,36a 15,23a 228,50 80,80 147,69 

III (30 × 50cm) Loại III 20,7a 363,3a 13,19c 12,37c 185,50 68,05 117,44 

3.2.1.2. Khả năng sinh trưởng của cao su trong điều kiện trồng xen gừng 

Các công thức trồng xen có chu vi thân (23,7 – 24,2 cm) và chiều cao cây (319,3 – 323,0 

cm) thấp hơn so với đối chứng. Tuy nhiên, chu vi thân vẫn đảm bảo khi chiếu theo Quy chuẩn 

Việt Nam, >23 cm đối với cao su 3 tuổi 

Đất sau thí nghiệm có dung trọng và tỷ trọng giảm dẫn đến độ xốp đất tăng lên so với 

đất trước thí nghiệm, đạt giá trị 54,1 – 55,6% (tăng 8,6 – 11,6%). Về hóa tính đất: với liều 500 

kg vôi/ha đã có tác dụng cải tạo độ chua của đất rất rõ. Hàm lượng chất hữu cơ cũng có sự gia 

tăng từ mức trung bình (1,20%) lên mức khá (1,51 – 1,60%).  

3.2.2. Xác định mật độ trồng xen dứa thích hợp trong vườn cao su kiến thiết cơ bản 

3.2.2.1. Khả năng sinh trưởng, phát triển của dứa trồng xen 

Khi cây đạt độ thành thục sau 12 tháng sau trồng, đường kính đạt giá trị từ 108,6 – 116,7 

cm ở các mật độ trồng khác nhau. Công thức có mật độ trồng cao lá có xu hướng dài hơn có ý 

nghĩa so với mật độ trồng thấp, đạt cao nhất ở CTI 66,3 và 94,6 cm. Ở các công thức trồng mật 



 

 

độ cao, LA cá thể có xu hướng thấp hơn so với mật độ trồng thấp. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh 

quần thể (số cây/đơn vị điện tích) mật độ trồng cao có LAI cao hơn có ý nghĩa tại cùng thời điểm. 

Cụ thể sau trồng 12 tháng CTI có LAI là 5,86 m2 lá/m2 đất, cao hơn có ý nghĩa ở xác suất 95% so 

với các công thức khác. Việc xử lý đất đèn đạt kết qủa cao (CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2 ). 

Tỷ lệ ra hoa đạt rất cao (91,7 - 92,1%). Thời gian từ thời điểm xử lý đất đèn cho đến ra hoa là 

48 ngày; và đến thu hoạch là 172 ngày. 

Bảng 3.21. Năng suất và hiệu quả kinh tế trồng xen dứa sau hai lứa thu hoạch quả 

Công thức 

Lứa thu hoạch thứ nhất 

(vụ tơ) 

Lứa thu hoạch thứ hai 

(vụ gốc)  

Tổng  

thu 

Tổng 

 chi 

Lãi  

 

Khối 

lượng  

quả/cây(1) 

NSLT NSTT Khối 

lượng  

quả/cây(2) 

NSLT NSTT 

(kg) ----(tấn/ha)---- (kg) ---(tấn/ha)--- ---(triệu đồng/ha/2 vụ)--- 

I (50×40 cm) 0,81c 22,37a 20,53a 1,39c 38,22a 35,76a 168,90 87,93 80,96 

II (50×50 cm) 0,89b 19,65b 17,66b 1,51b 33,14b 31,60b 147,80 75,93 71,86 

III (50×60 cm) 1,04a 19,11b 16,96b 1,63a 29,85c 27,86c 134,50 67,89 66,60 

Đánh giá về năng suất và hạch toán kinh tế giống dứa Queen trong điều kiện xen canh 

trong vườn cao su KTCB được thể hiện ở Bảng 3.21. CTIII mật độ 3,33 vạn cây/ha khối lượng 

quả trung bình cao nhất (1,04 kg), cao hơn có ý nghĩa so với các công thức khác. Tuy nhiên 

công thức này do mật độ thưa hơn các công thức khác (3,3 cây/m2) dẫn đến NSLT đạt thấp nhất 

(19,11 tấn/ha). Lứa thu hoạch thứ 2 (vụ gốc) cây phát triển thêm nhiều chồi nách và chồi ngọn, 

với mục tiêu để cho quả tập trung và quả to, tất cả các công thức đều để 2 quả/cây. Cụ thể, CTI 

có NSTT đạt cao nhất 35,76 tấn/ha. Hoạch toán kinh tế cho thấy, CTI có lãi cao hơn các công 

thức còn lại, đạt: 80,89 triệu đồng/ha/2 vụ; cây dứa có thể cho thu hoạch vụ gốc từ 2 – 5 năm 

tiếp theo là nguồn thu rất đáng kể trong khi đầu tư không quá cao. 

Theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng của vườn cao su kiến thiết cơ bản trồng xen dứa sau 

2 lứa thu hoạch quả (26 tháng) cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng cơ bản không sai khác so với 

đối chứng (không trồng xen). Chu vi thân của cao su 4 năm tuổi (>34 cm) vẫn đảm bảo khi 

chiếu theo quy chuẩn chung. 

3.3. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KẾT HỢP BÓN PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ĐẬM ĐẶC 

VÀ XỬ LÝ CHẾ PHẨM VI SINH SIÊU ĐẬM ĐẶC CHO VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT 

CƠ BẢN VÀ CAO SU KINH DOANH 

3.3.1. Xác định liều lượng bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc (Trimix-N1) và phân vi sinh 

siêu đậm đặc (Trichomix-DT) cho vườn cao su kiến thiết cơ bản 

3.3.1.1. Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh rụng lá cao su C. cassiicola khi bón phân và xử lý chế 

phẩm ở vườn kiến thiết cơ bản tại các vùng sinh thái 

Khi đánh giá sự tương tác của cả 2 nhân tố, TLB cũng có chiều hướng giảm khi tăng 

lượng bón phân và số lần xử lý chế phẩm. Ở nhóm các công thức bón 1,5 - 2 kg Trimix-N1 kết 

hợp xử lý 2 – 3 lần phun chế phẩm Trichomix-DT. Nhìn chung diễn biến bệnh rụng lá có xu 

hướng tăng và đạt đỉnh điểm vào tháng 9 đến tháng 11 sau đó nấm bệnh có chiều hướng giảm. 

CSB thời điểm 120 ngày sau xử lý ở các công thức ở các điểm thí nghiệm ở ngưỡng thấp từ 0,1 



 

 

– 1,2%. Công thức đối chứng vẫn có CSB cao nhất đạt: 0,5% và 1,2%, tương ứng tại Hương 

Trà và Nam Đông. Như vậy, việc xử lý bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc được ủ với công 

nghệ nấm đối kháng Trichodecma và xử lý phân vi sinh siêu đậm đặc với thành phần chủ yếu 

Trichoderma spp., Bacillus subtilis có hiệu lực trong việc quản lý bệnh C. cassiicola.  

3.3.1.2. Tăng trưởng chu vi thân ở vườn cao su kiến thiết cơ bản 

Khi tổ hợp cả 2 nhân tố, các công thức III và IV, tương ứng lượng bón 832 kg và 1110 

kg/ha có chu vi thân đạt từ: 45,1 – 46,4 cm, đều cao hơn so với đối chứng 40,5 cm tại Hương 

Trà. Về chiều cao dưới cành, ở các công thức chưa thấy có sự khác biệt. Như vậy, việc bón phân 

hữu cơ sinh học đậm đặc có tác dụng tốt đến tăng trưởng của vườn cao su trong giai đoạn KTCB. 

Tại vùng sinh thái Nam Đông cũng cho kết quả tương tự.  

3.3.2. Xác định liều lượng bón phân hữu cơ sinh học đậm đặc (Trimix-N1) và phân vi sinh 

siêu đậm đặc (Trichomix-DT) cho vườn cao su kinh doanh 

3.3.2.1. Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh rụng lá cao su khi bón phân và xử lý chế phẩm ở vườn 

kinh doanh tại các vùng sinh thái 

Bảng 3.26 cho thấy khi tổ hợp 2 nhân tố các công thức có xử lý TLB thấp hơn có ý nghĩa 

so với đối chứng từ 51,3 – 68,7% và 54,7 – 75,2%, tương ứng tại Hương Trà và Nam Đông. 

Như vậy, việc bón phân và chế phẩm sinh học làm giảm TLB và CSB rụng lá cao su. 

Bảng 3.26. Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh rụng lá cao su ở vườn kinh doanh 

Công thức  Tỷ lệ bệnh (%)  Chỉ số bệnh (%) 

   Hương Trà Nam Đông Hương Trà Nam Đông 

   --------------------(120 ngày sau xử lý)-------------------- 

T
ổ
 h

ợ
p
 2

 n
h
ân

 t
ố
 I2 7,9b 8,8b 0,7b 0,5b 

I3 7,4bc 7,9c 0,5c 0,4cd 

II2 6,9cd 7,2d 0,4c 0,3d 

II3 6,9de 7,4d 0,4c 0,4bc 

III2 6,5ef 6,4e 0,4c 0,4cd 

III3 5,9f 7,1d 0,4c 0,4bcd 

IV (Đ/C) 11,5a 11,7a 1,7a 1,0a 

Ftest * ** * ** 

3.3.2.2. Năng suất mủ ở vườn cao su kinh doanh 

Tại Hương Trà, vào đầu mùa khai khác năng suất cá thể ở các công thức đều ở mức 

cao: 40,9 – 56,0 kg/ha/phiên cạo. Trong đó, năng suất bình quân năm ở nhóm công thức II 

và III duy trì ổn định 29,1 – 30,2 kg/ha/phiên cạo, cao hơn so với nhóm công thức I và đối 

chứng. Tại Nam Đông cũng cho kết quả tương tự. Về hàm lượng DRC dao động từ 22 – 34% 

(ở Hương Trà). Như vậy, việc bón phân hữu cơ sinh học và xử lý chế phảm vi sinh ngoài tác 

dụng hạn chế sự gia tăng của bệnh rụng lá C. Cassiicola còn giúp gia tăng có ý nghĩa năng suất 

mủ của vườn cao su. 

3.3.2.3. Hiệu quả kinh tế 

Bảng 3.28. Hiệu quả kinh tế và tỷ lệ giá trị chi phí tăng thêm (VCR) 

 
Năng suất 

(kg/ha/phiên cạo) 

Tổng thu Tổng chi Lãi Chỉ số 

VCR --------------(triệu đồng)------------- 

T
ại

 

H
ư

ơ
n
g
 

T
rà

 

(T
ổ
 h

ợ
p
 

2
 n

h
ân

 

tố
) 

I2 27,0c 121,59 16,97 104,62 2,5 

I3 26,8c 120,48 18,57 101,91 1,8 

II2 29,1b 130,80 20,85 109,94 2,1 



 

 

II3 29,2b 131,61 22,45 109,15 1,8 

III2 30,1a 135,56 24,74 110,82 1,6 

III3 30,2a 136,06 26,34 109,72 1,4 

IV (Đ/C) 21,4d 96,23 9,00 87,23 - 

T
ại

 N
am

 Đ
ô
n
g

 

(T
ổ
 h

ợ
p
 2

 n
h
ân

 t
ố
) I2 25,1c 112,83 16,97 95,86 2,4 

I3 24,9c 112,07 18,57 93,50 1,8 

II2 27,7ab 124,51 20,85 103,65 2,3 

II3 24,4b 123,49 22,45 101,04 1,8 

III2 28,2ab 127,06 24,74 102,32 1,6 

III3 28,4a 127,78 26,34 101,44 1,4 

IV (Đ/C) 19,6d 88,21 9,00 79,21 - 

Bảng 3.28 cho thấy, lãi đạt cao nhất ở nhóm công thức II và III, từ 109,15 – 110,82 triệu 

đồng/ha và 101,04 – 103,65 triệu đồng/ha, tương ứng tại Hương Trà và Nam Đông. Trong đó 

các công thức I2 và II2 cho thấy chỉ số VCR trong khoảng 2,1 – 2,5 (VCR > 2), thể hiện ưu thế 

đầu tư cao hơn so với các công thức khác. 

3.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ VÀ XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM XỬ LÝ CỦA 

MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TRONG VIỆC QUẢN LÝ BỆNH RỤNG LÁ CAO SU DO 

NẤM CORYNESPORA CASSIICOLA 

3.4.1. Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh rụng lá do nấm 

Corynespora cassiicola gây ra 

3.4.1.1. Diễn biến tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh rụng lá cao su khi áp dụng các loại thuốc hóa 

học tại Hương Trà và Nam Đông 

 Về tỷ lệ bệnh: Sau phun thuốc 3 - 5 ngày, tỉ lệ bệnh giữa các công thức không có sự 

khác biệt. Ở ngày thứ 14 sau khi phun ở đối chứng tỉ lệ bệnh tăng thêm 2,4%, công thức 

trifloxystrobin + tebuconazole tăng 1,5%, epoxiconazole tăng 1,3%, còn difenoconazole chỉ 

tăng 0,4%. Thời điểm 21 ngày ở tất cả các công thức đều ghi nhận tỷ lệ tăng, riêng 

difenoconazole chỉ tăng 1,0% (Bảng 3.29). 

Về chỉ số bệnh: Tương tự như tỷ lệ bệnh, chỉ số bệnh ở các công thức có xử lý các hoạt 

chất hóa học sự gia tăng chỉ số bệnh đều thấp hơn có ý nghĩa so với đối chứng. Trong đó, hoạt 

chất difenoconazole giúp kìm hãm sự phát triển của nấm gây bệnh. 

Bảng 3.29. Tỉ lệ bệnh rụng lá cao su ở Hương Trà và Nam Đông 

Công thức Trước xử 

lý 

Sau phun thuốc (ngày) 

1 3 5 7 14 21 

H
ư

ơ
n
g
 T

rà
 

Difenoconazole 

(Score 250EC) 
1,0a 1,0a 1,0a 1,2a 1,3a 1,7a 2,7a 

Difenoconazole 

+ propiconazole 

(Tilt Super 300EC) 

0,7a 0,7a 0,7a 1,6b 2,0b 3,5b 6,7b 

Epoxiconazole 

(Opus 75EC) 
0,9a 0,9a 0,9a 1,1a 1,5a 2,3a 4,6ab 

Trifloxystrobin 

+ tebuconazole 

(Nativo 75WG) 

0,8a 0,8a 0,8a 1,4ab 2,0b 3,3ab 6,1b 

Đối chứng 1,1b 1,1b 2,0b 2,4c 3,0c 5,4c 10,4c 

N
am

 Đ
ô
n
g

 

Difenoconazole 

(Score 250EC) 
1,1a 1,1a 1,4a 1,8a 2,3a 2,4a 2,9a 

Difenoconazole 

+ propiconazole 0,9a 0,9a 1,3a 1,5a 1,9a 2,3a 2,8a 



 

 

(Tilt Super 300EC) 

Epoxiconazole 

(Opus 75EC) 
1,0a 1,0a 1,2a 1,5a 1,7a 2,2a 2,6a 

Trifloxystrobin 

+ tebuconazole 

(Nativo 75WG) 

1,1a 1,1a 1,4a 1,8a 2,1a 2,6a 3,4b 

Đối chứng 1,2a 1,2a 2,4b 3,5b 4,6b 7,6b 11,0c 

3.4.1.2. Đường cong tiến triển bệnh và hiệu lực phòng trừ bệnh rụng lá cao su khi áp dụng 

các loại thuốc hóa học tại Hương Trà và Nam Đông  

Bảng 3.31. Đường cong tiến triển bệnh và hiệu lực phòng trừ 

Công thức AUDPC Hiệu lực phòng trừ (%) 

Hương Trà Nam Đông Hương Trà Nam Đông 

Difenoconazole 

(Score 250EC) 
9,8a 11,4a 66,6d 71,5bc 

Difenoconazole 

+ Propiconazole 

(Tilt Super 300EC) 

16,3b 12,2ab 44,4c 69,5b 

Epoxiconazole 

(Opus 75EC) 
23,4c 10,8a 20,3a 73,0c 

Trifloxystrobin 

+ Tebuconazole 

(Nativo 75WG) 

20,0c 14,1b 31,7b 64,9a 

Đối chứng 29,3d 40,0c - - 

Tại Hương Trà, chỉ số AUDPC ở công thức xử lý difenoconazole đạt thấp nhất (9,8), 

trifloxystrobin + tebuconazole (16,3), difenoconazole + propiconazole (23,4), epoxiconazole 

(20,0) và đối chứng (29,3). Difenoconazole cho hiệu lực cao nhất (66,6%) và sai khác có ý nghĩa 

với các loại thuốc còn lại có hiệu lực phòng trừ trong khoảng: 20,3% – 44,4%. Điều này cho 

thấy difenoconazole không những hạn chế sự phát triển, lây lan của bệnh mà còn hạn chế mức 

độ gây hại của bệnh rụng lá cao su.Tại Nam Đông cũng cho nhận định tương tự. 

3.4.2. Xác định thời điểm xử lý thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh rụng lá do nấm 

Corynespora cassiicola gây ra giai đoạn cao su KTCB 

3.4.2.1. Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh rụng lá cao su ở các công thức 

Bảng 3.32. Tỷ lệ bệnh rụng lá sau khi xử lý thuốc ngoài đồng ở Hương Trà và Nam Đông 

Công thức Vị trí 
Trước 

xử lý 

Ngày sau phun thuốc 
AUDPC 

HLPT 

(%) 3 5 7 14 21 

H
ư

ơ
n
g
 T

rà
 I 

Đ/C 1,3 1,5 1,9 2,6 4,0 7,5 71,25 - 

Xử lý 1,0 1,0 1,1 1,3 1,7 2,6 30,05 54,93 

II 
Đ/C 57,6 58,4 59,8 63,4 69,2 75,4 1211,60 - 

Xử lý 60,2 61,3 62,1 65,3 73,4 77,6 1264,75 1,53 

III 
Đ/C 67,6 67,6 69,3 70,2 81,2 81,2 1374,70 - 

Xử lý 78,5 79,2 80,4 88,9 90,1 88,9 1581,90 5,72 

N
am

 

Đ
ô
n
g
 

I 
Đ/C 1,2 2,1 2,7 3,5 5,5 8,4 91,15 - 

Xử lý 1,2 1,7 2,5 3,4 3,5 4,4 61,90 47,62 

II Đ/C 100 100 100 100 100 100 1800,00 - 



 

 

Xử lý 97,2 97,5 98,3 98,4 98,7 97,3 1767,75 -0,10 

III 
Đ/C 100 100 100 100 100 100 1800,00 - 

Xử lý 100 100 100 100 100 100 1800,00 0,00 

Bảng 3.32 cho thấy CTII và CTIII tỉ lệ bệnh ở mức cao. Đối với CTI xử lý lúc cao su ra 

“lá chân chim” sự tích lũy nấm C. cassiicola đang ở mức rất thấp, đường cong tiến triển bệnh 

AUDPC có giá trị thấp nhất so với các công thức khác 30,05 (Hương Trà) và 61,91 (Nam Đông). 

Hiệu lực phòng trừ ở CTI cũng đạt cao nhất tại 2 điểm nghiên cứu. Huyện miền núi Nam Đông 

số ngày có sương mù vào buổi sáng trong năm rất lớn, đây là điều kiện lý tưởng cho nấm bệnh 

phát triển. Như vậy, đối với bệnh C. cassiicola khi lá cao su đã ổn định, vết bệnh đã hiện hữu 

việc xử lý thuốc để trừ bệnh sẽ có hiệu lực phòng trừ rất thấp.  

Bảng 3.33 cho thấy tại Nam Đông chỉ số bệnh ở CTII và CTIII rất cao, là thời điểm gây 

hại nghiêm trọng trên đồng ruộng. Hiệu lực phòng trừ thậm chí đạt giá trị âm ở CTII (-1,31%) 

tại Hương Trà.  

Bảng 3.33. Chỉ số bệnh sau khi xử lý thuốc ngoài đồng ở Hương Trà và Nam Đông 

Công thức Vị trí 
Trước xử 

lý 

Ngày sau phun thuốc 
AUDPC 

HLPT 

(%) 3 5 7 14 21 

H
ư

ơ
n
g
 T

rà
 I 

Đ/C 0,3 0,4 0,4 0,6 1,0 2,5 19,65 - 

Xử lý 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 10,65 76,00 

II 
Đ/C 13,2 14,2 14,8 15,0 15,8 15,8 277,20 - 

Xử lý 17,4 18,4 19,2 19,1 20,1 21,1 357,30 -1,31 

III 
Đ/C 17,3 17,3 17,2 17,6 24,7 24,7 390,25 - 

Xử lý 31,4 32,4 33,1 31,3 34,5 36,0 606,95 19,70 

 

I 
Đ/C 0,3 0,5 0,7 1,0 1,7 2,6 27,40 - 

N
am

 Đ
ô
n
g

 Xử lý 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 16,15 53,85 

II 
Đ/C 37,9 37,9 38,8 39,1 40,8 43,8 730,35 - 

Xử lý 37,9 37,9 38,2 39,0 39,8 40,0 708,40 8,68 

III 
Đ/C 50,5 50,6 51,8 51,7 52,0 51,3 930,40 - 

Xử lý 52,8 52,9 52,4 52,1 51,2 48,9 921,70 8,83 

3.4.2.2. Hiệu lực trừ bệnh rụng lá do nấm Corynespora cassiicola gây ra  

Bảng 3.34. Hiệu lực trừ bệnh của thuốc tại các thời điểm 

Địa điểm Công thức 
Hiệu lực của thuốc sau phun.....ngày (%) 

3 5 7 14 21 

Hương Trà 

I 13,3 24,8 35,0 44,7 54,9 

II 0,0 0,0 0,0 1,49 1,53 

III 0,0 0,0 0,8 4,45 5,72 

Nam Đông 

I 19,1 7,4 2,9 36,4 47,6 

II 0,0 0,0 -1,2 -1,5 -0,1 

III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hiệu lực của các loại thuốc là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng phòng trừ của 

một loại thuốc. Sau khi xử lý thuốc trừ bệnh rụng lá cao su tại Hương Trà và Nam Đông, chúng 



 

 

tôi theo dõi tỷ lệ bệnh sau 3, 5, 7, 14 và 21 ngày, sau đó tính hiệu lực của thuốc. Kết quả thu 

được ở Bảng 3.34 cho thấy: Tại Hương Trà khi xử lý thuốc ở CTI có hiệu quả rõ rệt, trong khi 

đó CTII và CTIII hiệu lực phát huy rất chậm, sau 14 và 21 ngày mới thấy được hiệu lực, tuy 

nhiên vẫn ở mức rất thấp, chỉ đạt từ: 1,49 – 5,72%. 

Sau khi xử lý thuốc tại Nam Đông, kết quả cho thấy hiệu lực của thuốc chỉ có ở CTI, đạt 

cao tại 14 và 21 ngày sau phun, tương ứng: 36,4% và 47,6%. Tuy nhiên ở CTII và CTIII cho 

thấy hiệu lực thuốc không có, do các chỉ số về bệnh ở hai công thức này rất cao. Xét về mặt 

hiệu quả, chỉ nên áp dụng một lần phun thuốc ở thời điểm ra lá mới, sẽ có tác dụng trong việc 

phòng bệnh cũng như hạn chế bệnh rụng lá trên vườn cao su. 

Bảng 3.35. Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh ở các vườn thí nghiệm sau khi kết thúc xử lý 

Công thức 

Hương Trà  Nam Đông 

TLB 

(%) 

CSB 

(%) 

CSB  

(so với ĐC) 

TLB 

(%) 

CSB 

(%) 

CSB  

(so với ĐC) 

 -----------------(21 ngày sau thời điểm xử lý CTIII)------------------ 

I 20,4 4,1 16,5 25,1 6,3 12,8 

II 78,5 19,6 79,3 90,1 41,8 85,4 

III 88,9 36,0 145,7 100 51,3 104,9 

ĐC 81,2 24,7 - 100 48,9 - 

Tại thời điểm 21 sau khi kết thúc xử lý thuốc ở CTIII, Bảng 3.35 cho thấy CTI đều có 

TLB và CSB thấp hơn nhiều so với các công thức còn lại ở cả 2 vùng nghiên cứu. Trong đó, 

CSB chỉ bằng 16,5% và 12,8% so với đối chứng, tương ứng tại Hương Trà và Nam Đông. 

3.5. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC TỔNG HỢP CHO VƯỜN CAO SU TIỂU ĐIỀN 

3.5.1. Tình hình bệnh rụng lá ở các vườn mô hình tại Hương Trà và Nam Đông 

Bảng 3.36. Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh của mô hình tại Hương Trà và Nam Đông 

Địa điểm Hương Trà Nam Đông 

Loại vườn 

TLBTB (%) CSBTB (%) TLBTB (%) CSBTB (%) 

Mô 

hình 

Đối 

chứng 

Mô 

hình 

Đối 

chứng 

Mô 

hình 

Đối 

chứng 

Mô 

hình 

Đối 

chứng 

Vườn KTCB 22,3 59,8 7,1 15,6 30,1 74,1 11,6 27,5 

Vườn KD 25,6 50,1 5,8 17,3 36,3 65,6 14,2 22,1 

Trung bình 23,9 55,0 6,4 16,4 33,2 69,8 12,9 24,8 

% so với ĐC 43,5 - 39,2 - 47,5 - 52,0 - 

Bảng 3.36 cho thấy khi áp dụng biện pháp canh tác tổng hợp, TLB và CSB bình quân 

trong hai vườn kiến thiết và kinh doanh có giá trị tương ứng 23,9 – 33,2% và 6,4 – 12,9%; chỉ 

bằng 43,5 – 47,5% và 39,2 – 52,0% so với đối chứng.  

Tại Hương Trà, năng suất trung bình là 28,4 kg/ha/phiên cạo, cao hơn có nghĩa so với vườn 

đối chứng là 18,9 kg/ha/phiên cạo. Hàm lượng mủ khô 35,1%, cao hơn có ý nghĩa so với đối chứng 

là 28,2%. Năng suất ước tính cả năm đạt 2787,6 kg/ha/năm cao hơn 939,8 kg/ha/năm so với đối 

chứng. Hoạch toán hiệu quả kính tế cho thấy lãi đạt 61,8 triệu đồng/ha cao hơn so với đối chứng. 

Mô hình tại huyện Nam Đông cũng cho kết quả tương tự (Bảng 3.37).  



 

 

Bảng 3.37. Năng suất và hiệu quả kinh tế xây dựng mô hình canh tác tổng hợp đối với vườn 

cao su kinh doanh tại Hương Trà và Nam Đông 

 Hương Trà Nam Đông 

Tháng 

quan trắc mủ  

Năng suất  

(kg/ha/phiên cạo) 

DRC  

(%) 

Năng suất 

(g/cây/lần cạo)  

DRC  

(%) 

Mô 

hình 

Đối 

chứng 

Mô 

hình 

Đối 

chứng 

Mô 

hình 

Đối 

chứng 

Mô 

hình 

Đối 

chứng 

4 39,6 29,1 32,7 24,5 32,1 25,6 28,2 24,0 

5 29,3 19,0 33,8 24,9 25,8 19,0 30,1 24,1 

6 30,2 20,9 35,7 26,1 32,1 20,9 33,3 25,0 

7 20,1 15,1 36,8 27,4 19,5 15,5 35,0 27,5 

8 22,2 12,4 37,4 30,1 20,1 12,8 35,0 30,2 

9 29,9 15,6 35,4 31,4 28,4 15,6 34,0 30,1 

10 28,0 17,7 35,9 31,2 25,9 17,7 33,2 31,2 

11 26,5 20,3 34,9 29,5 25,8 20,8 31,2 29,5 

12 30,2 19,6 33,4 28,7 27,7 19,6 31,0 28,7 

Trung bình 28,4 18,9 35,1 28,2 26,4 18,6 32,3 27,8 

Paired T Test (P) 0,003 0,019 0,012 0,027 

Năng suất  

cả năm 

(kg/ha/năm) 

2787,6 1847,8 - - 2585,0 1823,9 - - 

Tổng thu 83,6 55,4 - - 77,6 54,7 - - 

Tổng chi 21,8 9,0 - - 21,8 9,0 - - 

Lãi 61,8 46,4 - - 55,7 45,7 - - 

Ghi chú: So sánh cặp các trung bình, T Test (P) < 0,05 sai khác có ý nghĩa thống kê. 

Giá Trimix-N1: 7.000 đồng/kg, Trichomix-DT: 110.000 đồng/kg, Giá mủ khô cao su: 30.000 đồng/kg. 

Lượng bón Trimix-N1: 1665kg; Lượng xử lý Trichomix-DT: 2 lần (20kg/ha). Phân chuồng: 3.000.000 đồng; 

Công phun thuốc: 1.000.000 đồng; Chi khác: 6.000.000 đồng. 

3.5.2. Hóa tính đất trước và sau khi thực hiện mô hình tại Hương Trà và Nam Đông 

Để có sự nhìn nhận tổng thể về tác động của việc bón phân, xử lý tàn dư đến hóa tính đất 

chúng tôi đã tiến hành phân tích mẫu đất trước và sau khi tiến hành xây dựng mô hình. Kết quả 

đánh giá ảnh hưởng của việc bón phân cho mô hình đến tính chất đất của vùng nghiên cứu được 

trình bày ở Bảng 3.38. 

Nhìn chung đất cao su ở Nam Đông và Hương Trà phân bố ở gò và đồi núi nên đất bị chua. 

Việc bón phân làm pH tăng lên nhưng không đáng kể. Hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất (OC%) 

trước thí nghiệm ở mức trung bình ở các vườn thí nghiệm, riêng vườn kinh doanh ở Hương Trà 

mùn tăng lên ở mức khá 2,12%. Như vậy, với ưu thế trong phân Trimix-N1chất hữu cơ trên >23% 

có tác dụng cải tạo đất giúp tăng hàm lượng mùn tổng số trong đất. Ngoài ra một số yếu tố hóa tính 

khác như đạm, kali, lân tổng số cũng có biểu hiện tăng nhẹ. Cụ thể lân tổng số tăng từ mức nghèo 

lên mức trung bình. 

Bảng 3.38. Một số chỉ tiêu hóa tính đất trước và sau khi thực hiện mô hình  

tại Hương Trà và Nam Đông 



 

 

Tên mẫu 

pHKCl OC (%) N (%) K2O (%) P2O5 (%) 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Nam Đông  

 KTCB 
4,01 4,50 1,20 1,71 0,09 0,10 0,20 0,20 0,04 0,05 

Nam Đông  

 kinh doanh 
4,21 4,62 1,37 1,87 0,10 0,13 0,20 0,22 0,05 0,06 

Hương Trà 

KTCB 
4,45 4,83 1,57 1,98 0,12 0,14 0,25 0,25 0,06 0,06 

Hương Trà 

kinh doanh 
4,50 4,91 1,53 2,12 0,12 0,17 0,28 0,29 0,05 0,07 

 

  



 

 

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 

4.1. KẾT LUẬN 

(1) Diện tích cao su Thừa Thiên Huế là 8600 ha, phân bố ở 6545 nông hộ thuộc 5 huyện, 

26 xã, trong đó 10 xã dân tộc thiểu số. Có 8 DVT xác định gồm RRIM600, GT1, PB260, PB235, 

RRIV2, RRIV3, RRIV4, RRIC121. Việc áp dụng các biện pháp kỹ đối với CSTĐ còn tùy tiện, 

không theo quy chuẩn chung của ngành. Lượng bón phân khoáng cho cao su kinh doanh 3,7±1,2 

tạ/ha/năm, chỉ đạt 56,9% so với quy trình. Có đến 86,2% số hộ không thực hiện trồng xen và 

quản lý giữa hàng. 68,3% không áp dụng biện pháp bảo vệ thực vật. Có 71,1% số hộ mong 

muốn được tái canh, phục hồi vườn cao su kém hiệu quả. Số tháng cạo bình quân trong một 

năm đạt 7,7 tháng. Chế độ cạo dày đặc S/2 2,24d/1 7-9m/12 được áp dụng; độ dày 1 lát cạo từ 

1,59 – 2,70 mm, vượt tiêu chuẩn ngành từ 106,0 – 245,5%. Bệnh rụng lá phát sinh cao điểm vào 

mùa ra lá vào tháng 2 – 4, chiếm tỷ lệ 31,3%; Bệnh loét sọc mặt cạo, khô miệng cạo chiếm tỷ 

lệ khá cao, 23,7% và 8,4%. Các DVT RRIM600, GT1 và PB260 8 đến 9 năm tuổi có chiều cao 

dưới cành thích hợp, vanh thân đạt khá, độ dày vỏ nguyên sinh đảm bảo. Năng suất trung bình 

của vườn kinh doanh chỉ đạt 17,8 ± 18,9 kg mủ tươi/lần cạo/ha. Sản lượng ước tính đạt khoảng 

1267,2 ± 150,9 kg/ha/năm. 

(2) Khoảng cách trồng xen giống gừng Dé trong vườn cao su KTCB 2 năm tuổi thích hợp 

là 30 × 40 cm, mật độ 45.800 cây/ha với diện tích trồng xen đạt 55%. Gừng sinh trưởng phát 

triển tốt, cho năng suất và lợi nhuận cao nhất đạt 15,23 tấn/ha và 147,69 triệu đồng/ha. Trồng 

xen giúp cải thiện độ xốp đất (tăng 8,6 – 11,6%) và tăng hàm lượng chất hữu cơ lên mức khá 

(1,51 – 1,60%). Giống dứa Queen xen canh trong vườn cao su KTCB 2 năm tuổi thích hợp nhất 

50 × 40 cm, mật độ ước đạt 27.500 cây/ha với tỷ lệ 55% diện tích trồng. NSTT sau cả 2 vụ tơ 

và vụ gốc đều cao hơn các mật độ trồng khác, đạt tương ứng: 20,53 tấn/ha và 35,76 tấn/ha; hiệu 

quả kinh tế dao động từ 66,60 – 80,96 triệu đồng/ha/2 vụ.  

(3) Sử dụng kết hợp giữa (i) biện pháp hóa học phun difenoconazole (Score 250EC) nồng 

độ 0,1% vào thời điểm cây ra lá mới tháng 2 đến tháng 3; (ii) bón kết hợp phân hữu cơ sinh học 

đậm đặc Trimix-N1 với liều lượng 833 kg/ha và 1.665 kg/ha, ứng với vườn KTCB và kinh 

doanh; và (iii) áp dụng phân hữu cơ vi sinh siêu đậm đặc Trichomix-DT với liều lượng 10 kg/ha 

và 20 kg/ha, ứng với vườn KTCB và kinh doanh; làm giảm 52,5 – 56,5% TLB và 48,0 – 60,8% 

CSB rụng lá C. cassiicola; đồng thời tăng năng suất mủ 26,1% so với đối chứng. đồng thời tăng 

năng suất mủ 66,2 – 70,5% so với đối chứng. Hoạch toán kính tế cho thấy lãi đạt 55,7 – 61,8 triệu 

đồng/ha cao hơn so với đối chứng. 

 

4.2. ĐỀ NGHỊ 

Chú trọng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả sản xuất cao su tiểu điền tại Thừa 

Thiên Huế như: trồng tái canh cao su những nơi đủ điều kiện, áp dụng chế độ khai thác đúng 

quy định, trồng xen và quản lý giữa hàng, bón phân, quản lý bệnh hại. 

Phát triển mô hình trồng xen gừng trong vườn cao su kiến thiết cơ bản. Đồng thời nghiên 

cứu thêm một số loại cây trồng xen phù hợp có hiệu quả cao. Áp dụng difenoconazole nồng độ 



 

 

0,1%, bón kết hợp phân hữu cơ sinh học đậm đặc Trimix-N1 và phân vi sinh siêu đậm đặc 

Trichomix-DT cho vườn cao su. Tập huấn áp dụng các biện pháp canh tác tổng hợp cho nông 

hộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cao su tiểu điền tại Thừa Thiên Huế và các địa phương có 

điều kiện sản xuất cao su tương tự.  

Tiếp tục có những nghiên cứu để chọn lọc, bổ sung các biện pháp kỹ thuật canh tác đối 

với cao su tiểu điền; phù hợp với Quy trình kỹ thuật cây cao su vừa được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn ban hành tháng 12/2021. 

  



 

 

HUE UNIVERSITY 

UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 

 

 

                

TRAN PHUONG DONG 

 

 

 

STUDY ON APPROPRIATE CULTIVATION TECHNIQUES   

FOR SMALLHOLDER RUBBER FARMING  

IN THUA THIEN HUE PROVINCE 

    

 

SUMMARY OF DOCTORAL CROP SCIENCE 

Major: Crop science 

Code: 9620110 

     

 

Supervisors: 

Prof.Dr. Tran Dang Hoa      Assoc.Prof.Dr. Nguyen Minh Hieu 

 

 

Hue, 2022 



 

 

This dissertation has been completed at:   

University of Agriculture and Forestry, Hue University 

 

Supervisors: 

1. Prof. Dr. Tran Dang Hoa       

2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Hieu 

 

Reviewer 1: 

 

Reviewer 2: 

 

Reviewer 3: 

 

This doctoral dissertation will be defended at Hue University’s dissertation defense committee 

meeting at: ..................................................................................................................................  

on ……………………………. 2022 

This doctoral dissertation can be found at: 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  



1 

 

 

 

PREAMBLE 

 

1. INTRODUCTION 

Rubber (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) is a multi-purpose tree with a great role in 

economy,  ecological environmental protection and national security. Rubber tree have many 

values and is the group of easy-to-grow, easy-to-manage, long business cycles, for continuous 

exploitation for many years (over 20 years). Products from rubber trees are used in daily life. 

The special value and economic return of rubber trees are higher than that of other forestry trees. 

The rubber tree thrives and is concentrated in Asia with nearly 5 million hectares of area, using 

up to 92% of the area and 90% of the world's quantaty of rubber latex. The world's rubber area 

and production in 2018 reached 11.80 million hectares and 14.3 million tons, respectively. 

According to the Association of Natural Rubber Producing Countries, the latex has high 

economic value and become the main material of the world industry, second only to cast iron, 

coal and oil. The global rubber market has many prospects following socio-economic 

development. In which, rubber for transportation eucounts 70% of the world's rubber quantity. 

Vietnam is the third largest producer of natural rubber in the world with a total area of 969,700 

hectares (harvesting area 653,200 hectares), latex quantity of 1,094,500 tons with an average 

yield of 1,676 kg/ha/year. Export is the focus of Vietnam’s rubber industry. The three main 

export product of the rubber industry include: natural rubber materials,  products made from 

rubber, rubber wood and furniture made from rubber wood. In 2017, the total export of these 

three groups reached over US$6.2 billion, contributing 3% to Vietnam's total export turnover. 

The development and growth of the rubber industry has created jobs for about 500,000 workers, 

including workers from about 264,000 smallholder rubber households. 

Thua Thien Hue province has about 367,000 hectares of hilly land, accounting for 73.3% 

of the natural land area. Nearly 70% of the population lives in rural areas; land is scattered, 

infrastructure is still inadequate, people's life is still difficult and uneven among regions. These 

are challenges in the implementation of socio-economic policies. Thua Thien Hue has 

characteristic that 100% of its area is smallholder rubber households. The rubber area is 

estimated at 8600 ha (in 2019). The actual land for growing rubber trees is huge. depending on 

the policy of the agricultural sector and specific local conditions. Over the past 20 years, rubber 

trees have been shown to be suitable for hilly ecological areas. Rubber development is one of 

the important solutions to help ethnic minority households and poor farmers in the province 

stabilize production and develop the family economy according to the farm economic model, 

environmentally friendly agricultural products. In addition, it is a strategic tree for hunger 

eradication and sustainable poverty reduction in rural areas. However, smallholder rubber grows 

rapidly in quantity but is not guaranteed in quality. Most of the planting area is scattered, 

spontaneous, lacks planning, slow improvement of varieties, the application of science and 
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technology is arbitrary and inconsistent. Specifically, the application of fertilizers is arbitrary, 

the amount of fertilizer is much lower than in the guideline. That is the reason for setting the 

research objective on fertilizing rubber trees. In addition, intercropping and management among 

rubber rows have not been focused. Local ginger (Hue ginger) has a characteristic spicy flavour 

that is very popular, but is grown very little. Besides, because pineapple is a suitable crop for 

hilly areas, growing one crop for many harvests with favourable output, it should be selected as 

an object of intercropping in rubber farms. Unusual weather factors make the rubber tree fall 

disease increase and there is no effective control measure. Study on isolation of 110 samples of 

rubber leaf disease in areas in Thua Thien Hue has shown that Corynespora cassiicola fungus 

is the cause of leaf fall of rubber. That is the basis for determining the direction of research on 

measures to prevent Corynespora on rubber trees. Therefore, it is necessary to study technical 

measures for smallholder rubber production in Thua Thien Hue province. 

2. OBJECTIVES 

2.1. General objectives 

To determine appropriate farming techniques to perfect the technical procedure, 

contributing to increase income for smallholder rubber producers in Thua Thien Hue province. 

2.2. Specific objectives 

- To assess the current status of smallholder rubber production in Thua Thien Hue 

province. 

- To identify effective intercropping crops for basic construction rubber production 

period. 

- To determine the dosage of bio-organic fertilizer and concentrated microbial fertilizers  

for basic construction and business rubber production periods. 

- To evaluate the field efficacy of chemical fungicides on rubber leaf fall disease 

(Corynespora cassiicola). 

3. SCIENTIFIC AND PRACTICAL MEANINGS 

3.1. Scientific meanings  

The thesis is a systematic and complete solution for the current status of smallholder 

rubber production. In addition, some technical measures for intercropping, bio-organic 

fertilizers, microbiological fertilizers, and rubber leaf fall disease (Corynespora cassiicola) 

management for smallholder rubber production. These are the scientific data to perfect the 

technical procedure of smallholder rubber production in Thua Thien Hue province. 

3.2. Practical meanings 

The research results are the basis knowledge for perfecting the technical procedure of 

sustainable smallholder rubber production in Thua Thien Hue. 

4. RESEARCH SCOPE 

Space scope 

Secondary and primary data collection had been carried out in all rubber growing districts 
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in Thua Thien Hue province. 

Experiments were carried out in Huong Tra town and Nam Dong district in Thua Thien 

Hue province.  

Time scope 

The study was carried out from 2016 – 2020. 

Object scope 

The studies were focused on intercropping crops (ginger, pineapple), amount of bio-

organic fertilizer Trimix-N1 (0.5 - 4.0kg), microbial fertilizer Trichomix-DT (5 kg and 10 

kg/ha), fungicide active ingredients: difenoconazole, propiconazole, epoxiconazole, 

trifloxystrobin, tebuconazole 

5. NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS 

(1) The appropriate space of De ginger variety intercropping in 2 years old rubber garden at 

basic construction period was 30 × 40 cm; the density was 45,800 trees/ha with an 

intercropping area of 55%  

(2) The appropriate space of Queen pineapple variety intercropping in 2 years old rubber 

garden of basic construction period was  50 × 40 cm with the density of 27,500 trees/ha. 

Pineapple fruit yield of first and second crops was higher than other tested planting 

densities, reaching 20.53 and 35.76 tons/ha, respectively.  

(3) Using integrated measures (i) chemical method of spraying difenoconazole (trade named 

Score 250EC) at concentration of 0.1% when rubber was new leave previod from 

February to March; (ii) application of bio-organic fertilizer named Trimix-N1 with the 

dosage of 833 kg/ha and 1,665 kg/ha and (iii) super-concentrated microorganic fertilizer 

named Trichomix-DT with the amount of 10 kg/ha and 20 kg /ha, corresponding to 

rubber gardens at basic construction and harvesting periods. The integrated methods 

resulted reducing 51.3 - 68.7% incidence and 23.5 - 41.1% severity of the Corynespora 

leaf fall disease; increased latex yield from 66.2 to 70.5% compared to the control. 
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CHAPTER 1. OVERVIEW 

3.6. THEORETICAL BASIS OF RESEARCH PROBLEM   

1.1.2. The concept and role of smallholder rubber  

1.1.2.1. Smallholder rubber concept 

1.1.2.2. The role of smallholder rubber 

1.1.6. The role of organic fertilizers for rubber trees 

1.1.6.1. The role of organic fertilizers 

1.1.6.2. Bio-organic fertilizers and their role in rubber farming  

1.1.7. The role of microorganic fertilizer containing Trichoderma in the management of rubber 

leaf fall disease (Corynespora cassiicola) 

1.1.8. Theoretical basis of the management of rubber leaf fall disease by chemical method 

1.1.9. Theoretical basis of intercropping in rubber plantation  

1.1.9.1. Theoretical basis of intercropping  

1.1.9.2. The role of intercropping in rubber plantation 

3.7. PRACTICAL BASIS OF RESEARCH PROBLEM  

1.2.3. Smallholder rubber overview 

1.2.4. Rubber production in the world, Vietnam and Thua Thien Hue province  

1.2.5. Situation of using organic fertilizers  

3.7.3.1.  Situation of using organic fertilizers for crops  

1.2.3.2. Situation of using organic fertilizers for rubber tree 

1.2.6. Situation of rubber leaf fall disease caused by fungus Corynespora cassiicola  

1.2.7. Situation of intercropping for rubber in the period of basic construction 

3.8. RESEARCH WORKS RELATED TO THE STUDY 

1.3.1. Research findings on organic fertilizers for rubber  

1.3.2. Research findings on bio-organic fertilizer and microbial fertilizer in management of 

rubber leaf fall disease (Corynespora cassiicola)  

1.3.3. Research findings on the treatment of rubber leaf fall disease by chemical method  

1.3.4. Research findings on intercropping for basic construction rubber gardens 
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CHƯƠNG 4. MATERIALS AND METHODS 

4.1. MATERIALS  

- Rubber plantations in the period of basic construction in Huong Tra, Nam Dong, Phong 

Dien, Phu Loc and A Luoi, Thua Thien Hue province.  

- De ginger (local ginger variety/Hue ginger variety) (Zingiber officinale Rosc.). 

- Queen pineapple variety (Ananas comosus L.): Seedlings 12-16 leaves, length 30-35cm 

- Bio-organic fertilizer Trimix-N1; super-concentrated microorganic fertilizer Trichomix-DT. 

- Chemical fungicides with active ingredients (trade name): difenoconazole (Score 

250EC), difenoconazole + propiconazole (Tilt super 300EC), epoxiconazole (Opuss 75EC); 

trifloxystrobin + tebuconazole (Nativo 750WG). 

- Fungus Corynespora cassiicola. 

- Experimental rubber plantations are soil of type Ferralic Acrisols. 

4.2. RESEARCH CONTENTS 

Content 1: Assessment of the current production situation and propose solutions to 

develop smallholder rubber in Thua Thien Hue.  

Content 2: Determination of intercropping density of ginger and pineapple for basic 

construction rubber gardens. 

+ Experiment 1: Determination of intercropping density of ginger for basic construction 

rubber gardens. 

+ Experiment 2: Determination of intercropping density of pineapple for basic 

construction rubber gardens. 

Content 3: Fertilizer combinated apllication of Bio-organic fertilizer and super-

concentrated microorganic fertilizer for basic construction rubber and business rubber gardens. 

+ Experiment 3: Determination of the doses of Trimix-N1 Bio-organic fertilizer and 

Trichomix-DT super-concentrated microorganic fertilizer for basic construction rubber gardens.  

+ Experiment 4: Determination of the doses of Trimix-N1 Bio-organic fertilizer and 

Trichomix-DT super-concentrated microorganic fertilizer for business rubber. 

Content 4: Evaluation on the efficacy of chemical fungicides for controling the rubber 

leaf fall disease (Corynespora cassiicola). 

+ Experiment 5: Evaluation on the efficacy of chemical fungicides for controling the 

rubber leaf fall disease (Corynespora cassiicola). 

+ Experiment 6: Determination of the spraying time of chemical fungicides on rubber 

leaf fall disease (Corynespora cassiicola).  

Content 5: Field demonstration model of integrated crop management for smallholder 

rubber.  

+ Demonstration model of integrated crop management for basic construction rubber 

gardens. 

+ Demonstration model of integrated crop management for business rubber gardens. 

4.3. METHODS 

2.3.1. Field survey and data collection 

- Investigate and collect primary and secondary data. 
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Field surveys on the current status of rubber production were conducted at Huong Tra, 

Nam Dong, Phong Dien and Phu Loc districts, Thua Thien Hue province. Interviewing local 

farmers with a questionnaire. 60 farmers per one district and 240 farmers in total were 

interviewed. Participatory Rural Appraisal (PRA) was used during the study. 

2.3.2. Experiment layout method 

Experiment 1: Determination of intercropping density of ginger for basic construction 

rubber gardens 

* Experiment with 4 treatments (T): 

- TI: Spacing row and plant 30 × 30 cm. 

- TII: Spacing row and plant 30 × 40 cm. 

- TIII: Spacing row and plant 30 × 50 cm. 

- TIV (Control): No intercropping. 

Each experimental plot was 50 m2, in a Randomized Complete Block Design (RCBD) 

with 3 replicates. Rubber plantations in the period of basic construction with PB260 variety, 2 

years old, 2.5 × 5.5 m in spacing. Rows of ginger were planted at a spacing row and plant of 1.2 

m from the rubber rows, 3 rows of ginger per bed, acreage of intercropping was estimated at 

55%. Plant density estimation for each treatment was 60,500, 45,800 and 36,600 plant/ha, 

respectively. 10 plants of each standard plot were observed. 

* Place: Basic construction rubber gardens in Nam Dong district, Thua Thien Hue 

province. 

* Time: From January 2018 to December 2018. 

Experiment 2: Determination of intercropping density of pineapple for basic 

construction rubber 

* Experiment with 4 treatments (T): 

- TI: Spacing row and plant 50 × 40 cm. 

- TII: Spacing row and plant 50 × 50 cm. 

- TIII: Spacing row and plant 50 × 60 cm.   

- TIV (Control): No intercropping. 

Each experimental plot was 50 m2, in a Randomized Complete Block Design (RCBD) 

with 3 replicates. Rubber plantations in the period of basic construction with PB260 variety, 2 

years old, 2.5 × 5.5 m in spacing. Rows of ginger were planted at a spacing row and plant of 1.2 

m from the rubber rows, 3 rows of ginger per bed, acreage of intercropping was estimated at 

55%. Plant density estimation for each treatment was 27,500, 22,000 and 18,150 plant/ha, 

respectively. 10 plants of each standard plot were observed. 

* Place: Basic construction rubber gardens in Nam Dong district, Thua Thien Hue province. 

* Time: From January 2018 to May 2020. 

Experiment 3: Determination of the doses of Trimix-N1 Bio-organic fertilizer and 

Trichomix-DT super-concentrated microorganic fertilizer for basic construction rubber. 

- First factor: Trimix-N1 Bio-organic fertilizer was 0.5 kg, 1.0 kg, 1.05 kg, 2.0 kg/tree 

and the control were the same as that of the farmer. Amount of Trimix-N1 in one hectare was 
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278 kg, 555 kg, 832 kg and 1110 kg/ha. Fertilizer was applied at the beginning of the rainy 

season (September-October). 

- Second factor: Trichomix-DT fertilizer was applied for 2 and 3 times (5 kg/ha/time). 

Spraying fertilizer solution on rubber leaves and watering in rows of rubber trees that have 

collected dry leaves. Fertilizer was sprayed as soon as the rubber starts to have new leaves. The 

processing times are 20 days apart. 

The experiment was arranged in crossed design with 3 replicates.  

* Place: Basic construction rubber gardens in Hương Bình commune, Huong Tra Town; 

Huong Hoa commune, Nam Dong district, Thua Thien Hue province with PB260 variety, 4 

years old. 

* Time: From January 2016 to December 2016. 

Experiment 4: Determination of the doses of Trimix-N1 Bio-organic fertilizer and 

Trichomix-DT super-concentrated microorganic fertilizer for business rubber. 

Similar to the 3rd experiment, only the dose of fertilizer was different. 

- First factor: Trimix-N1 Bio-organic fertilizer was 2.0 kg, 3.0 kg and 4.0 kg/tree and the 

control was the same as that of the farmer. Amount of Trimix-N1 in one hectare was 1110 kg, 

1665 kg, and 2220 kg/ha.  

- Second factor: Trichomix-DT fertilizer was applied for 2 and 3 times (10 kg/ha/time). 

Spraying fertilizer solution on rubber leaves and watering in rows of rubber trees that have 

collected dry leaves. Fertilizer was sparayed as soon as the rubber starts to have new leaves. 

The interval between two treatments was 20 days. 

* Place: Basic construction rubber gardens in Hương Bình commune, Huong Tra Town; 

Huong Hoa commune, Nam Dong district, Thua Thien Hue province. RRIV4 variety, 10 years’ 

old 

* Time: From January 2016 to December 2016.  

Experiment 5: Evaluation of the efficacy of chemical fungicides for controling the 

rubber leaf fall disease (Corynespora cassiicola). 

4 highly effective fungicides in the laboratory were sepected for field testing.  

The experiment consisted of 5 treatments (Table 2.1) and the control with water. The 

experiment was in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replicates. In a row, 

choose 6 trees, each tree chooses 2 branches. Each treatment was separated by 1 row.  

Table 4.1. Experimental fungicides 

Treatments Active ingredients Concentration (%) Trade name 

I Difenoconazole 0.1 Score 250EC 

II Difenoconazole + propiconazole 0.05 Tilt Super 300EC 

III Epoxiconazole 0.2 Opus 75EC 

IV Trifloxystrobin + tebuconazole 0.03 Nativo 75WG 

V (Control) Water - - 

The experiment was arranged on 2 basic construction rubber of PB260 variety, 4 years 

old, with similar disease. 

Time: From January 2016 to May 2016.   
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Place: Huong Tra Town and Nam Dong district. 

+ Data collection method: Observe before and after 1, 3, 5, 7, 14 and 21 days after 

spraying fundicides 

Experiment 6: Determination of the spraying time of chemical fungicides on rubber 

leaf fall disease (Corynespora cassiicola).  

The active ingredient difenoconazole 250 g/L (Trade name: Score 250EC), concentration 

0.1%, manufacturing by Syngenta was used. The experiment consisted of 4 treatments:  

+ TI: when the rubber trees have new leaves (date 25 March 2016); 

+ TII: before the rainy season (date 1 August 2016) 

+ TIII: when the rubber trees were damaged by the leaf fall disease (date 1 September 

2016) 

+ TIV (control): do not spray. 

 - Methods of implementation: The experiment was a Randomized Complete Block 

Design (RCBD) with 3 replicates. Rubber plantation was in the period of basic construction 

with PB260 variety, 4 years old, spacing 2.5 × 5.5 m. 30 trees/repeat and 3 rows of 

rubber/treatment was applied. Choosing 6 trees/row, 2 branches/tree in two opposite directions 

to observed. Each treatment was separated by 1 row.   

Time: From January 2016 to November 2016.   

Place: Huong Tra Town and Nam Dong district. 

2.3.3. Field demonstration model of integrated crop management for smallholder rubber  

A. DEMONSTRATION MODEL OF INTEGRATED CROP MANAGEMENT FOR 

BASIC CONSTRUCTION RUBBER 

Farmer's Garden (control) 

- Amount of fertilizer N:P2O5:K2O = 50:50:25 kg/ha 

- Time to spray: When the disease occured. Using the active ingredient difenoconazole 250 

g/L (Score 250EC), concentration of 0.1%. 

Integrated farming model garden 

- Biological measure: bio-organic fertilizer Trimix-N1 with the dosage of 833 kg/ha and 

super-concentrated microorganic fertilizer Trichomix-DT with the amount of 10 kg/ha.  

- Chemical measure: Spray to prevent disease 2 times. First time: when the rubber trees 

were new leaves (February to March). Second time: before the rainy season (August to 

September). 

Using the active ingredient difenoconazole 250 g/L (Score 250EC), concentration 0.1%. 
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B. DEMONSTRATION MODEL OF INTEGRATED CROP MANAGEMENT FOR 

BUSINESS RUBBER 

Farmer's Garden (control) 

Amount of fertilizer N:P2O5:K2O = 46:20:46 kg/ha 

Integrated farming model garden 

- Biological measure: bio-organic fertilizer Trimix-N1 with the dosage of 1665 kg/ha and 

super-concentrated microorganic fertilizer Trichomix-DT with the amount of 20 kg/ha.  

- Acre scope: 1 hectare/demonstration model. Place: Hương Bình commune, Huong Tra 

Town; Huong Hoa commune, Nam Dong district. Time: From January 2017 to December 2017. 

2.3.4. Research variables and monitoring methods  

2.3.4.1. Research variables on plants 

- For rubber trees  

Research variables according to Vietnam Rubber Group (2012) 

- Research variables on rubber leaf fall disease (Corynespora cassiicola) 

Investigation diseases in fields based on QCVN 01-38:2010/BNNPTNT “National 

technical regulation on methods of investigation and detection of plant pests” of Ministry of 

Agriculture and Rural Development (2011). 

Level of rubber leaf fall disease according to Vietnam Rubber Industry Group (2012)  

- Area Under Disease Progress Curve (AUDPC) according to Campbell et al. (1990). 

Effect of disease prevention (H%) according to Henderson et al. (1955).  

Calculation formula: 

AUDPC = ∑ (
𝑦𝑖+𝑦𝑖+1

2
) (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)

𝑁𝑖−1
𝑖=1  

H(%) = (1 −
Ta × Cb
Tb × Ca

) × 100 

- For ginger: Technical procedure for ginger planting was according to Central Crop 

Research Institute (2018)  

- For pineapple: Technical procedure for pineapple planting was according to Fruit and 

Vegetable Research Institute (2017). 

2.3.4.2. Research variables on soil 

Soil analysis method according to the standard (TCVN). 

2.3.5. Data analysis 

Mean of growth and physiological characteristics, yield was analysis with one-way 

analysis of variance (single-factor experiment) and two-way analysis of variance (two-factor 

experiment), compared LSD0.05. 

Compare the mean of the variables with the control mean. Tests of Hypotheses, Null 

Hypothesis (H0) and Alternative Hypothesis (H1). P < 5% => Rejected H0 and accept H1. 

Data analysis was using the software Statistic 10.0.  

The survey data were analyzed by SPSS 15.0. Charts were made by Excel 2019.  
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CHƯƠNG 5. RESULTS AND DISCUSSION 

 

5.1. ASSESSMENT OF PRODUCTION SITUATION OF SMALLHOLDER RUBBER 

3.1.1. Climatic conditions in Thua Thien Hue province for rubber development 

In Thua Thien Hue, the temperature and air humidity during the past 10 years have been 

relatively stable. In contrast, rainfall has large fluctuations, especially total rainfall. The average 

temperature ranges from 24.2 to 25.9oC, within the appropriate temperature range of 20 - 30oC 

and the optimal 24 - 28oC.  

Rainfall and humidity are typical weather factors in Thua Thien Hue. Total rainfall and 

air humidity are 2479 – 4550.1 mm/year and 84.8 – 88.8%, respectively. Both of these factors 

are satisfying ecological requirements of rubber trees. Every year, there are about 200 - 220 

rainy days in the mountains, 150 - 170 rainy days in the coastal plain. Thus, the climatic factors 

and comparison with the ecological environmental requirements of rubber trees show that the 

weather factors in Thua Thien Hue are suitable for the growth and development of rubber trees.  

3.1.2. Smallholder rubber scale in Thua Thien Hue province 

Smallholder rubber development in Thua Thien Hue started in 1993, thanks to Program 

327 - greening bare land and hills (1993 - 1997). In this period, 2017 hectares were planted in 

3 districts and 8 communes in the midland and mountainous areas of Nam Dong, Huong Tra 

and Phong Dien districts. Up to now, most of rubber trees in the highland areas under the 327 

programs were old, inefficient, with pests and diseases, low yields, and many broken areas. So, 

it was replanted.  

The period 2001 - 2008 was a period of rapid rubber development and identification of 

rubber growing areas, with new planting area of 7360.4 ha. Since 2010, smallholder rubber had 

grown rapidly and mostly spontaneously. By 2016, the province's rubber area was 9412 ha, 

distributed in 6545 households, 26 communes with 10 ethnic minority communes; the average 

area was 1.43 ha/household. In 2019, the rubber area was 8600 hectares, accounting for 69.6% 

of the total area of long-term crops in the province. In the general situation of the country, in 

recent years the rubber area had tended to decrease and stabilize.  

Table 5.2. Rubber plantation area and labour of smallholder rubber 

Variables 

Huong 

Tra 

(n = 60) 

Nam 

Dong 

(n = 60) 

Phong 

Dien 

(n = 60) 

Phu 

Loc 

(n = 60) 

Total 

(n = 240) 

Average of people/household (person/household) 4.7±0.2 5.0±1.2 4.6±0.2 5.0±0.2 4.8±0.5 

Main labour (%) 

Male 

Female 

Male & female 

80.0 

1.7 

18.3 

81.7 

5.0 

13.3 

93.3 

5.0 

1.7 

85.0 

1.7 

13.3 

85.0 

3,3 

11.7 

Labour involved in 

rubber production (%) 

2 person 

Other case 

58.3 

41.7 

70.0 

30.0 

61.7 

38.3 

66.7 

33.3 

64.2 

35.8 

Area of agricultural 

land/household (ha) 

Total area 

Area of rubber 

3.6±0.4 

1.9±0.1 

2.6±0.2 

1.6±0.1 

3.4±0.4 

2.6±0.3 

4.4±0.5 

2.1±0.3 

3.5±0.4 

2.0±0.2 
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Variables 

Huong 

Tra 

(n = 60) 

Nam 

Dong 

(n = 60) 

Phong 

Dien 

(n = 60) 

Phu 

Loc 

(n = 60) 

Total 

(n = 240) 

Planting stage (%) 

Program 327 (1993-1997) 

Agricultural Diversification 

Project (2001 – 2010) 

2011 – now 

15.1 

65.3 

 

19.6 

13.9 

72.2 

 

13.9 

15.1 

66.6 

 

18.3 

1.7 

61.9 

 

36.4 

11.5 

66.5 

 

22.0 

Number of rubber lots/household (lot/household) 1.5±0.1 1.2±0.1 1.3±0.1 1.2±0.1 1.3±0.1 

Number of rubber varieties/plot (variety/plot) 1.5±0.8 1.3±0.5 1.1±0.1 1.1±0.1 1.3±0.4 

Rate of trees latex extraction (%) 68.5 62.1 66.7 60.2 64.4 

Demand for replanting and restoring rubber plantations 

(%) 
71.1 80.2 82.6 50.4 71.1 

Distance from household to rubber plantation (km) 2.9±2.4 4.1±2.8 3.6±2.5 3.2±2.6 3.5±2.6 

Note: ± Standard Error of Mean (SE Mean) 

Table 3.2 shows that the survey results in 240 households, the average of 

members/household was 4.8. The main labor force was male with the rate of 85.0% and female 

only 3.3%. Area of agricultural land/household was 3.5 ha/household, of which rubber was 2.0 

ha/household. Number of rubber lots/household was 1.3, and 1.3 variety/plot. For households 

that had rubber in the business period, the rate of trees qualified for latex extraction was 64.4%, 

the general standard was 70%. Rubber trees under the Agricultural Diversification Project and 

rubber was not part of the project accounted for a large area with 66.5% and 22.0%, respectively. 

There were 71.1% of surveyed households wishing to replant and restore rubber gardens. Most 

rubber areas were old, low density and inefficient. 

3.1.3. Situation of applying technical measures to rubber gardens 

e) Seasonality, latex extraction and yield 

Latex extraction in localities in Thua Thien Hue province was higher than recommended 

(Table 3.3).  

Table 5.3. Seasonality, latex extraction and yield 

Variables (n = 240) Values 

Seasonality  15/4 to 15/1 next year 

latex extraction 1/2S  1 – 5 d/1 7.7 m/12 (average 2.2 d/1) 

Latex yield/time/ha 17.8 ± 18.9 kg latex/time/ha 

Training on tapping techniques 
- Have training: 91.7% 

- No training: 8.3% 

Number of households 

applying latex stimulant 
17.9% 

f) Fertilization and management between rows  

Fertilizers were applied by farmers at different rates (Table 3.4). Rubber gardens not 

implemented intercropping were distributed among ethnic minorities, remote areas or in 

households with few laborers. Cassava was the main intercrop in the rubber garden about 60.3%. 
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Some intercropping crops such as: maize (10.3%), legumes (19.6%), other plants (elephant 

grass, chili, ginger, lemongrass, pineapple, vegetables: 9.8%) were planted. 

Table 5.4. Fertilization and management among rubber rows  

Variables (n = 240) Values 

 
Percentage of 

households (%) 

Amount of fertilizer 

(quintal/ha/year) 

Apply organic fertilizer 93.7  20.3 ± 16.6 

NPK for basic construction 

rubber  
77.2  2.8 ± 1.4 

NPK for business rubber  100  3.7 ± 1.2 

Intercropping and management 

among rubber rows  

(general technical measures) 

Intercropping: 13.8%  No intercropping: 86.2% 

Density, rubber planting plots 
Regular style (6 × 3 m / 5 × 2.5 m): 100% 

Double row style [(5–6 m) × 2 m × (14–15 m)]: 0% 

g) Situation of management of damage to rubber plantations 

Research results on management of pest damage to rubber plantations (Table 3.6).  

Table 5.6. Situation of management of pest damage to rubber plantations 

Variables (n = 240) Values 

Rubber diseases 

 

Basic 

construction 

rubber (%) 

Business 

rubber 

(%) 

Time of 

appearance 

Diseases of leaves 13.3 18.0 
When changing 

leaves 

Botriodyploidia theobromae 0 6.7 All year 

Colletotrichum gloeosporioides 

(Penz.) Sacc.) 
2.7 0 

When changing 

leaves 

Phytophthora  palmivora 0 23.7 Rainy season 

Dry bark disease of rubber trees  

(Physiological phenomena) 
0 8.4 All year 

Botryodiplodia  theobromae Pat. 0 1.8 All year 

Trees can't latex extraction  Average 34.1 trees/household (about 0.06 ha)  

Preventive measures 

Apply insecticide:   8.8%            

Do not apply insecticides:   91.2% 

 

Do not spray pesticides:  68.3% 

Use a hand sprayer:   21.3% 

Use high pressure sprayer:  10.4% 

 

Season of changing leaves December to February next year  

Number of broken trees in 

households 
167.6 trees/household (about 0.3 ha) 

 

h) Technique of latex extraction 

The thickness of one shaved slice was about 1.59 - 2.70 mm, average 2.29 mm/shaving slice. 

Thus, the wood loss for 1 slice was higher than the standard from 106.0% to 245.5 %. The wood 
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loss for 1 year is 365.3 mm/year. After 3 years will shave to the base of the tree. The next 3 years 

will shave half the circumference of the rubber stem. If applied according to the standard (200 

mm/year), it will take 12 years for the area to be shaved down 

3.1.4. Growth and development of some rubber varieties 

a) Distribution of rubber varieties in Thua Thien Hue 

There were 8 varieties identified, in which PB260, PB235 and RRIV4 were the 3 

varieties with the largest area, 34.4%, 15.7% and 14.9%, respectively. 

b) Some growth indicators of rubber 

Research results showed that the height under the branches of 8-9 year old varieties was 

212.8 - 251.1 cm. Varieties RRIM600 and GT1 13-14 years old had higher height under the 

branches, about 300 cm. The stem circumference after 8-9 years of age was about 47.8 - 51.2 

cm. 

Table 5.9. Individual fresh latex yield (g/c/c) of some varieties 

 Varieties 8 - 9 years old Varieties 13 - 14 years old 

 Huong Tra Nam Dong Huong Tra Nam Dong 

Time 

Year  Month 

RRIM600 

(2008) 

GT1 

(2008) 

PB260 

(2009) 

PB235  

(2009) 

PB260  

(2009) 

GT1  

(2003) 

RRIM600 

(2003) 

GT1 

(2004) 

2016 

10 77.324.1 71.830.8 85.426.1 86.5±28.9 98.8±36.7 91.171.8 109.8±30.4 91.3±33.9 

11 92.143.8 81.840.5 98.437.5 84.4±21.8 93.8±30.8 106.644.4 107.4±39.7 90.7±22.9 

12 120.853.1 92.740.0 104.739.7 99.0±36.0 112.8±30.6 100.136.1 126.8±47.3 119.7±40.8 

2017 

1 68.934.9 64.229.7 70.317.8 68.3±20.7 70.1±25.8 88.559.7 91.6±39.6 84.7±25.0 

5 77.529.9 70.125.5 89.235.8 77.3±27.3 88.8±25.3 87.150.6 94.8±29.7 92.7±39.2 

6 83.131.0 76.932.4 95.733.0 89.4±28.2 99.1±26.1 104.171.1 103.7±32.6 102.2±37.3 

Bình quân 86.9ab23.0 76.2b29.1 90.1ab19.6 84.9ab±19.6 98.9a±19.0 97.1a30.9 105.7a±27.1 96.6a±27.7 

Regarding 8 - 9 year old varieties, individual latex yield PB260 (in Nam Dong) was the 

highest, reaching 110.5 g of fresh latex/plant/shaven; significant difference compared with 

varieties RRIM600, GT1, PB260 (in Huong Tra) and PB235 (in Nam Dong) (Table 3.9). GT1 

in Huong Tra had the lowest yield per shave, only 76.2 g. 

5.2. DETERMINATION OF INTERCROPPING DENSITY OF GINGER AND 

PINEAPPLE FOR BASIC CONSTRUCTION RUBBER 

3.2.1. Determination of intercropping density of ginger for basic construction rubber 

3.2.1.1 Growth and development of intercropped ginger 

De ginger had low plant height of 58.2 - 61.7 cm. Different planting density, ginger 

height was different from 4 months after planting. TI and TII due to high planting density, the 

height tended to be larger of 55.4 cm and 56.2 cm after 6 months , respectively. At harvest, TI 

had the highest plant height, reaching 61.7 cm. 

The relationship between density and LA has an effect on the LAI value. TI with LAI at 

2 months and 4 months was significantly higher than TIII, reaching 0.49 and 1.09 m2 of 

leaves/m2 of land, respectively. At 4 months and 6 months, LAI of TII and TIII had a rapid 
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increase because of these densities, the plants grew, branched more. So, LA was high, being 

0.27 and 0.31 m2 of leaves/bush (at 4 months); 0.44 and 0.51 m2 of leaves/bush (at harvest), 

respectively (Table 3.13).  

Table 5.11. Growth in height (cm) of ginger 

Treatment Time after planting At harvest 

2 months 4 months 6 months 

I (30 × 30 cm) 15.9a 38.6a 56.2a 61.7a 

II (30 × 40 cm) 16.3a 35.6ab 55.4a 60.5b 

III (30 × 50 cm) 15.4a 32.4b 52.4b 58.2c 

Table 5.13. Leaf area growth and leaf area index of ginger 

Variables Treatment Time after planting At harvest 

2 months 4 months 6 months 

Leaf area 

(m2 of leaves/bush) 

I (30 × 30 cm) 0.04a 0.09b 0.19b 0.32b 

II (30 × 40 cm) 0.04a 0.10ab 0.27a 0.44a 

III (30 × 50 cm) 0.05a 0.13a 0.31a 0.51a 

Leaf area index 

(m2 of leaves/m2 of 

land) 

I (30 × 30 cm) 0.49a 1.09a 2.13a 3.65a 

II (30 × 40 cm) 0.38ab 0.89ab 2.30a 3.66a 

III (30 × 50 cm) 0.33b 0.85b 2.04a 3.38a 

Evaluation of tuber morphology, yield and economic efficiency at different ginger 

planting densities was shown in Table 3.14. Based on morphological assessment and 

comparison according to the guidelines of UPOV (1996), De ginger variety had the shape of 

type III, zigzagged rhizome with low density of sections. TII had the highest potential yield and 

actual yield, 16.36 tons/ha and 15.23 tons/ha, , significantly higher than the other treatments. 

Economic efficiency of TII and TIII reached 147.69 and 117.44 million VND/ha, respectively. 

Table 5.14. Yield and economic efficiency of intercropping ginger 

 

Treatment 

Rhizome 
(*) 

Length 

of tuber 

Weight of 

tuber/bush 

Potential 

yield 

Actual 

yield 

Total 

income 

Total 

 cost 

Profit 

(cm) (g) -----(tons/ha)----- --------(million VND)-------- 

I (30 × 30 cm) Type III 17.0c 251.6b 15.36b 14.06b 210.85 101.80 109.04 

II (30 × 40 cm) Type III 18.8b 358.3a 16.36a 15.23a 228.50 80.80 147.69 

III (30 × 50 cm) Type III 20.7a 363.3a 13.19c 12.37c 185.50 68.05 117.44 

3.2.1.2. Growth of rubber in intercropping with ginger 

The intercropping treatments had lower stem circumference (23.7 – 24.2 cm) and height 

(319.3 – 323.0 cm) than the control. However, the circumference was still guaranteed compared 

to Vietnamese standards, >23 cm for 3-year-old rubber. 

After the experiment, the density of the soil decreased, leading to an increase in soil 

porosity, reaching 54.1 - 55.6% (an increase of 8.6 - 11.6%). For soil chemistry, with the amount 

of 500 kg of lime/ha, the acidity of the soil has improved significantly. Organic content also 

increased from moderate (1.20%) to good (1.51 - 1.60%). 



15 

 

 

 

3.2.2. Determination of intercropping density of pineapple for basic construction rubber 

3.2.2.1. Growth and development of pineapple intercropped 

After 12 months, pineapple diameter reached from 108.6 to 116.7 cm. At high density, 

leaves tended to be significantly longer than at low planting density, highest at TI 66.3 and 94.6 

cm. At high densities, LA tended to be lower than at low densities. However, in the pineapple 

population (number of trees/soil charge) high planting density had significantly higher LAI. 12 

months after planting, TI had a LAI of 5.86 m2 leaves/m2 of soil, significantly higher at 95% 

probability than other treatments. The treatment of Calci carbide (CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + 

C2H2 ). The rate of flowering was very high (91.7 - 92.1%). From CaC2 treatment to flowering 

was 48 days; and harvest was 172 days. 

Table 5.21. Yield and economic efficiency of pineapple intercropping after two fruit harvests 

Treatment 

First harvest Second harvest  Total 

income 

Total 

 cost 

Profit 

Fruit 

weight 

/plant 

Potential  

yield 

Actual 

yield 

Fruit 

weight 

/plant 

Potential  

yield 

Actual 

yield 

(kg) ----(tons/ha)---- (kg) ---(tons/ha)--- ---(million VND/ha/ 

2 times of harvest)--- 

I (50×40 cm) 0.81c 22.37a 20.53a 1.39c 38.22a 35.76a 168.90 87.93 80.96 

II (50×50 cm) 0.89b 19.65b 17.66b 1.51b 33.14b 31.60b 147.80 75.93 71.86 

III (50×60 cm) 1.04a 19.11b 16.96b 1.63a 29.85c 27.86c 134.50 67.89 66.60 

Evaluation of yield and economic efficiency of Queen pineapple variety in intercropping 

conditions in basic construction rubber was shown in Table 3.21. TIII with the density of 3.33 

thousand trees/ha had the highest fruit weight (1.04 kg), significantly higher than other 

treatments. However, this treatment had a lower density than other treatments (3.3 plants/m2) 

leading to the lowest potential yield (19.11 tons/ha). The second harvest of pineapples 

developed more root and apical buds, with the goal of giving concentrated and large fruits, all 

at a density of 2 fruits/tree.  

CTI had the highest actual yield of 35.76 tons/ha. Economic calculation shows that TI 

was more profitable than other treatment, reaching 80.89 million VND/ha/2 crops. Pineapple 

can be harvested for the next 2 - 5 years, which is a very significant source of income with low 

investment. Growth study of the basic rubber plantation with pineapple intercropping after 2 

fruit harvests (26 months) showed that the growth factors were not different from the control 

(no intercropping). The stem circumference of a 4-year-old rubber (>34 cm) was still guaranteed 

compared to the general standard. 
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5.3. FERTILIZER COMBINATION OF BIO-ORGANIC FERTILIZER AND SUPER-

CONCENTRATED MICROORGANIC FERTILIZER FOR BASIC CONSTRUCTION 

RUBBER AND BUSINESS RUBBER 

3.3.1. Fertilizer combination of Trimix-N1 Bio-organic fertilizer and Trichomix-DT super-

concentrated microorganism fertilizer for basic construction rubber 

3.3.1.1. Disease incidence and disease severity of C. cassiicola when fertilizing for basic 

rubber plantations in ecological regions 

Regarding the interaction of both factors, disease incidence (DI) also tended to decrease 

with increasing fertilizer application and number of treatments. At the amount of fertilizer 1.5 - 

2 kg of Trimix-N1 combined with spraying 2-3 times of Trichomix-DT, in general, the disease 

tended to increase and reach a peak in September to November, then the fungus decreases. 

Disease severity (DS) at 120 days after treatment was at a low level of 0.1 - 1.2%. The control 

had the highest DI: 0.5% and 1.2%, respectively, in Huong Tra and Nam Dong. Thus, the 

application of concentrated bio-organic fertilizers with the technology of antagonistic fungi 

Trichodecma and the treatment of super-concentrated microbial fertilizers with the main 

ingredients Trichoderma spp., Bacillus subtilis are effective in the management of C. cassiicola 

disease. 

3.3.1.2. Stem circumference growth in basic construction rubber 

When combining both factors, the treatments III and IV, respectively 832 kg and 1110 

kg/ha, with stem circumferences from: 45.1 - 46.4 cm, were 40.5 cm higher than the control in 

Huong Tra. Height under branches showed no difference yet. Thus, the application of 

concentrated bio-organic fertilizers had a good effect on the growth of basic construction rubber. 

In the Nam Dong ecoregion, there are similar results.  

3.3.2. Fertilizer combination of Trimix-N1 Bio-organic fertilizer and Trichomix-DT super-

concentrated microorganism fertilizer for business rubber 

3.3.2.2. Disease incidence and disease severity of C. cassiicola when fertilizing for business 

rubber in ecological regions  

Table 3.26 showed that the 2-factor combination had a significantly lower DI than the 

control from 51.3 - 68.7% and 54.7 - 75.2% in Huong Tra and Nam Dong, respectively. Thus, 

the application of fertilizers and inoculants reduced DI and DS. 

Table 5.26. Disease incidence and disease severity in business rubber 

Treatment  Disease incidence –DI (%)  Disease severity - DS (%) 

   Huong Tra Nam Dong Huong Tra Nam Dong 

   --------------------(120 days later)-------------------- 

C
o
m

b
in

at
io

n
 o

f 
b
o
th

 

fa
ct

o
rs

 

I2 7.9b 8.8b 0.7b 0.5b 

I3 7.4bc 7.9c 0.5c 0.4cd 

II2 6.9cd 7.2d 0.4c 0.3d 

II3 6.9de 7.4d 0.4c 0.4bc 

III2 6.5ef 6.4e 0.4c 0.4cd 

III3 5.9f 7.1d 0.4c 0.4bcd 

IV (control) 11.5a 11.7a 1.7a 1.0a 

Ftest * ** * ** 
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3.3.2.4. Latex yield of business rubber 

In Huong Tra, at the beginning of the harvesting season, the yield in all the formulas 

was high, 40.9 - 56.0 kg/ha/shave. In which, the average yield of the year in groups TII 

and III was stable at 29.1 - 30.2 kg/ha/shave, higher than that of TI and the control. In Nam 

Dong, there are similar results. Dry Rubber Content (DRC) varies from 22 to 34% (in Huong 

Tra). Thus, the application of bio-organic fertilizers and microbial products not only limits C. 

cassiicola disease, but also significantly increases latex yield of rubber plantations.  

3.3.2.5. Economic efficiency 

Table 5.28. Economic efficiency and value cost ratio (VCR)  

 
Yield  

(kg/ha/shave) 

Total 

income 

Total 

 cost 

Profit VCR 

--------------(million VND)------------- 

In
 H

u
o
n
g
 T

ra
 

(C
o
m

b
in

at
io

n
 o

f 

b
o
th

 f
ac

to
rs

) 

I2 27.0c 121.59 16.97 104.62 2.5 

I3 26.8c 120.48 18.57 101.91 1.8 

II2 29.1b 130.80 20.85 109.94 2.1 

II3 29.2b 131.61 22.45 109.15 1.8 

III2 30.1a 135.56 24.74 110.82 1.6 

III3 30.2a 136.06 26.34 109.72 1.4 

IV (control) 21.4d 96.23 9.00 87.23 - 

In
 N

am
 D

o
n
g

 

(C
o
m

b
in

at
io

n
 o

f 

b
o
th

 f
ac

to
rs

) 

I2 25.1c 112.83 16.97 95.86 2.4 

I3 24.9c 112.07 18.57 93.50 1.8 

II2 27.7ab 124.51 20.85 103.65 2.3 

II3 24.4b 123.49 22.45 101.04 1.8 

III2 28.2ab 127.06 24.74 102.32 1.6 

III3 28.4a 127.78 26.34 101.44 1.4 

IV (control) 19.6d 88.21 9.00 79.21 - 

Table 3.28 showed that, the highest profit in groups TII and TIII, from 109.15 to 110.82 

million VND/ha and 101.04 to 103.65 million VND/ha in Huong Tra and Nam Dong, 

respectively, in which, TI2 and TII2 have VCR from 2.1 to 2.5 (VCR > 2), the investment will 

be better and higher. 

5.4. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTION AND 

PROCESSING TIME OF CHEMICAL FUNGICIDES ON RUBBER LEAF FALL 

DISEASE (CORYNESPORA CASSIICOLA) FOR BASIC CONSTRUCTION RUBBER 

3.4.3. Evaluation of the effectiveness of chemical fungicides on rubber leaf fall disease 

3.4.1.2. Disease incidence and disease severity of C. cassiicola when applying chemical 

fungicides in Huong Tra and Nam Dong 

 Disease incidence: After spraying 3-5 days, the DI of the treatments were not different. 

On the 14th day after spraying, the disease rate of the control increased by 2.4%, trifloxystrobin 

+ tebuconazole increased by 1.5%, epoxiconazole increased by 1.3%, and difenoconazole only 

increased by 0.4%. At 21 days, there was an increase in all treatments, especially difenoconazole 

increased by 1.0% (Table 3.29). 

Disease severity: Similar to the DI, the DS in the treatments with chemical active 

ingredients, the increase in DS was significantly lower than that of the control. In particular, the 
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active ingredient difenoconazole inhibits the progression of the disease. 

Table 5.29. Incidence of rubber leaf fall disease in Huong Tra and Nam Dong 

Active ingredient Before 

spraying 

After spraying (day) 

1 3 5 7 14 21 

H
u
o
n
g
 T

ra
 

Difenoconazole 

(Score 250EC) 
1.0a 1.0a 1.0a 1.2a 1.3a 1.7a 2.7a 

Difenoconazole 

+ propiconazole 

(Tilt Super 300EC) 

0.7a 0.7a 0.7a 1.6b 2.0b 3.5b 6.7b 

Epoxiconazole 

(Opus 75EC) 
0.9a 0.9a 0.9a 1.1a 1.5a 2.3a 4.6ab 

Trifloxystrobin 

+ tebuconazole 

(Nativo 75WG) 

0.8a 0.8a 0.8a 1.4ab 2.0b 3.3ab 6.1b 

Đối chứng 1.1b 1.1b 2.0b 2.4c 3.0c 5.4c 10.4c 

N
am

 D
o
n
g

 

Difenoconazole 

(Score 250EC) 
1.1a 1.1a 1.4a 1.8a 2.3a 2.4a 2.9a 

Difenoconazole 

+ propiconazole 

(Tilt Super 300EC) 

0.9a 0.9a 1.3a 1.5a 1.9a 2.3a 2.8a 

Epoxiconazole 

(Opus 75EC) 
1.0a 1.0a 1.2a 1.5a 1.7a 2.2a 2.6a 

Trifloxystrobin 

+ tebuconazole 

(Nativo 75WG) 

1.1a 1.1a 1.4a 1.8a 2.1a 2.6a 3.4b 

Control 1.2a 1.2a 2.4b 3.5b 4.6b 7.6b 11.0c 

3.4.1.3. Area Under the Disease Progress Curve (AUDPC) and preventive effect on rubber 

leaf fall disease in Huong Tra and Nam Dong  

Table 5.31. Area Under the Disease Progress Curve (AUDPC) and preventive effect 

Active ingredient AUDPC Preventive effect (H%) 

Huong Tra Nam Dong Huong Tra Nam Dong 

Difenoconazole 

(Score 250EC) 
9.8a 11.4a 66.6d 71.5bc 

Difenoconazole 

+ Propiconazole 

(Tilt Super 300EC) 

16.3b 12.2ab 44.4c 69.5b 

Epoxiconazole 

(Opus 75EC) 
23.4c 10.8a 20.3a 73.0c 

Trifloxystrobin 

+ Tebuconazole 

(Nativo 75WG) 

20.0c 14.1b 31.7b 64.9a 

Control 29.3d 40.0c - - 

 

In Huong Tra, the AUDPC of difenoconazole was lowest (9.8), trifloxystrobin + 

tebuconazole (16,3), difenoconazole + propiconazole (23.4), epoxiconazole (20,0) and control 
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(29.3). Difenoconazole was the most effective (66.6%), other active ingredients: 20.3% – 

44.4%. Thus, difenoconazole not only limits the development of the disease but also reduces 

the severity of the disease. The same was true in Nam Dong. 

3.4.4. Processing time of chemical fungicides on rubber leaf fall disease (Corynespora 

cassiicola) for basic construction rubber 

3.4.2.2. Disease percentage and disease severity of C. cassiicola  

Table 5.32. Incidence of rubber leaf fall disease after spraying in Huong tra and Nam Dong 

Treatment Position 
Before 

spraying 

Day after spraying 
AUDPC H(%) 

3 5 7 14 21 

H
u
o
n
g
 T

ra
 I 

Đ/C 1.3 1.5 1.9 2.6 4.0 7.5 71.25 - 

Xử lý 1.0 1.0 1.1 1.3 1.7 2.6 30.05 54.93 

II 
Đ/C 57.6 58.4 59.8 63.4 69.2 75.4 1211.60 - 

Xử lý 60.2 61.3 62.1 65.3 73.4 77.6 1264.75 1.53 

III 
Đ/C 67.6 67.6 69.3 70.2 81.2 81.2 1374.70 - 

Xử lý 78.5 79.2 80.4 88.9 90.1 88.9 1581.90 5.72 

N
am

 D
o
n
g

 I 
Đ/C 1.2 2.1 2.7 3.5 5.5 8.4 91.15 - 

Xử lý 1.2 1.7 2.5 3.4 3.5 4.4 61.90 47.62 

II 
Đ/C 100 100 100 100 100 100 1800.00 - 

Xử lý 97.2 97.5 98.3 98.4 98.7 97.3 1767.75 -0.10 

III 
Đ/C 100 100 100 100 100 100 1800.00 - 

Xử lý 100 100 100 100 100 100 1800.00 0.00 

Table 3.32 showed that TII and TIII DI were high. TI sprayed when the rubber changed 

leaves, the accumulation of C. cassiicola fungus was very low, AUDPC had the lowest value 

of 30.05 (Huong Tra) and 61.91 (Nam Dong). The preventive effect (H%) at TI was also highest 

in the two implementation areas. Nam Dong mountainous district had a very high number of 

foggy days a year, which were favorable conditions for fungal growth. Thus, for C. cassiicola 

disease when the rubber leaves are stable, spraying to control the disease will have a very low 

prevention effect. 

Table 3.33 showed that in Nam Dong, the DI in TII and TIII were very high, which was 

the time of serious damage in the field. H could reach negative value in TII (-1.31%) in Huong 

Tra. 

Table 5.33. Diseases severity after spraying in Huong Tra and Nam Dong 

Treatment Position 

Before 

spraying 

Day after spraying 

AUDPC 

Preventive 

effect - 

H(%) 
3 5 7 14 21 

H
u
o

n
g
 T

ra
 I 

Đ/C 0.3 0.4 0.4 0.6 1.0 2.5 19.65 - 

Xử lý 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 10.65 76.00 

II 
Đ/C 13.2 14.2 14.8 15.0 15.8 15.8 277.20 - 

Xử lý 17.4 18.4 19.2 19.1 20.1 21.1 357.30 -1.31 

III Đ/C 17.3 17.3 17.2 17.6 24.7 24.7 390.25 - 
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Treatment Position 

Before 

spraying 

Day after spraying 

AUDPC 

Preventive 

effect - 

H(%) 
3 5 7 14 21 

Xử lý 31.4 32.4 33.1 31.3 34.5 36.0 606.95 19.70 

 

I 
Đ/C 0.3 0.5 0.7 1.0 1.7 2.6 27.40 - 

N
am

 D
o
n
g

 Xử lý 0.3 0.4 0.6 0.9 0.9 1.2 16.15 53.85 

II 
Đ/C 37.9 37.9 38.8 39.1 40.8 43.8 730.35 - 

Xử lý 37.9 37.9 38.2 39.0 39.8 40.0 708.40 8.68 

III 
Đ/C 50.5 50.6 51.8 51.7 52.0 51.3 930.40 - 

Xử lý 52.8 52.9 52.4 52.1 51.2 48.9 921.70 8.83 

3.4.2.3. The preventive effect of rubber leaf fall disease  

Table 5.34. Disease preventive effect of chemical fungicides 

Place Treatment 

Preventive effect of chemical fungicides after 

spraying......days (%) 

3 5 7 14 21 

Huong Tra 

I 13.3 24.8 35.0 44.7 54.9 

II 0.0 0.0 0.0 1.49 1.53 

III 0.0 0.0 0.8 4.45 5.72 

Nam Dong 

I 19.1 7.4 2.9 36.4 47.6 

II 0.0 0.0 -1.2 -1.5 -0.1 

III 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Preventive effect of chemical fungicides is an important indicator to evaluate the 

prevention ability of an active ingredient. After spraying at Huong Tra and Nam Dong, we 

observed the DI after 3, 5, 7, 14 and 21 days, and then calculated their effectiveness. The results 

in Table 3.34 showed that in Huong Tra, TI had a clear effect, TII and TIII took effect very 

slowly, only after 14 and 21 days the effect can be seen; but still at a very low level, reaching 

from 1.49 - 5.72%. 

Table 5.35. Disease incidence and disease severity after finishing spraying  

Treatment 

Huong Tra  Nam Dong 

DI 

(%) 

DS 

(%) 

DS  

(compared to 

control) 

DI 

(%) 

DS 

(%) 

DS 

(compared to 

control) 

 ----------------------(21 days after spraying TIII)----------------------- 

I 20.4 4.1 16.5 25.1 6.3 12.8 

II 78.5 19.6 79.3 90.1 41.8 85.4 

III 88.9 36.0 145.7 100 51.3 104.9 

Control 81.2 24.7 - 100 48.9 - 

After spraying in Nam Dong, the results showed that H was only expressed in TI, 

reaching high at 14 and 21 days, respectively, 36.4% and 47.6%. However, TII and TIII H was 
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not expressed, because the DS in these two treatments was very high. In terms of effectiveness, 

it should be sprayed only once at the time of new leaves, which will have the effect of preventing 

diseases as well as limiting leaf fall on rubber gardens. 

At 21 days after the end of TIII injection, Table 3.35 showed that: TI had lower DI and 

DS than other treatments in both regions. In which, DS was only 16.5% and 12.8% compared 

to the control, respectively in Huong Tra and Nam Dong. 

5.5. FIELD DEMONSTRATION MODEL OF INTEGRATED CROP MANAGEMENT 

FOR SMALLHOLDER RUBBER  

3.5.3. The situation of rubber leaf fall disease in demonstration model in Huong Tra and 

Nam Dong 

Table 5.36. Disease incidence and disease severity in Huong Tra and Nam Dong 

 Huong Tra Nam Dong 

Model type 
DI (%) DS (%) DI (%) DS (%) 

Model Control Model Control Model Control Model Control 

Basic construction 

rubber 
22.3 59.8 7.1 15.6 30.1 74.1 11.6 27.5 

Business rubber 25.6 50.1 5.8 17.3 36.3 65.6 14.2 22.1 

Medium 23.9 55.0 6.4 16.4 33.2 69.8 12.9 24.8 

% compared to the 

control 
43.5 - 39.2 - 47.5 - 52.0 - 

Table 3.36 showed that when applying integrated farming methods, DI and DS in 2 types 

of gardens were 23.9 - 33.2% and 6.4 - 12.9%, respectively; only 43.5 - 47.5% and 39.2 - 52.0% 

compared with the control. 

In Huong Tra, the average yield was 28.4 kg/ha/shave, significantly higher than the control 

at 18.9 kg/ha/shave. DRC reached 35.1%, significantly higher than of the control (28.2%). The 

estimated annual yield was 2787.6 kg/ha/year, 939.8 kg/ha/year higher than of the control. The 

economic efficiency showed that the profit was 61.8 million VND/ha higher than of the control. 

Similar results were obtained in Nam Dong district (Table 3.37). 

Bảng 5.37. Productivity and economic efficiency of integrated farming model for 

Business rubber in Huong Tra and Nam Dong 

 Huong Tra Nam Dong 

Month 

Productivity 

(kg/ha/shave) 

DRC  

(%) 

Productivity 

(kg/ha/shave) 

DRC  

(%) 

Model Control Model Control Model Control Model Control 

4 39.6 29.1 32.7 24.5 32.1 25.6 28.2 24.0 

5 29.3 19.0 33.8 24.9 25.8 19.0 30.1 24.1 

6 30.2 20.9 35.7 26.1 32.1 20.9 33.3 25.0 

7 20.1 15.1 36.8 27.4 19.5 15.5 35.0 27.5 

8 22.2 12.4 37.4 30.1 20.1 12.8 35.0 30.2 
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9 29.9 15.6 35.4 31.4 28.4 15.6 34.0 30.1 

10 28.0 17.7 35.9 31.2 25.9 17.7 33.2 31.2 

11 26.5 20.3 34.9 29.5 25.8 20.8 31.2 29.5 

12 30.2 19.6 33.4 28.7 27.7 19.6 31.0 28.7 

Medium 28.4 18.9 35.1 28.2 26.4 18.6 32.3 27.8 

Paired T Test (P) 0.003 0.019 0.012 0.027 

Yiel (kg/ha/year) 2787.6 1847.8 - - 2585.0 1823.9 - - 

Total income 83.6 55.4 - - 77.6 54.7 - - 

Total cost 21.8 9.0 - - 21.8 9.0 - - 

Profit 61.8 46.4 - - 55.7 45.7 - - 

Note: Comparing the pairs of means, T- Test (P) < 0.05 significant difference. 

Price of Trimix-N1: 7,000 VND/kg, Trichomix-DT: 110,000 VND/kg, Dried latex price: 30,000 VND/kg. 

Amount of fertilizer Trimix-N1: 1665kg; Trichomix-DT: 2 times (20kg/ha). Manure: 3,000,000 VND; 

Spraying: 1,000,000 VND; Other expenses: 6,000,000 VND. 

3.5.4. Study on soil chemistry for demontration models in Huong Tra and Nam Dong 

To evaluate the overall impact of fertilizer application, treatment of residues on soil 

chemistry, we conducted soil analysis before and after model implementation. The results are 

presented in Table 3.38. 

In general, rubber soils in Nam Dong and Huong Tra are distributed in mounds and hills, so 

the soil is acidic. Fertilization caused increasing of the soil pH but not significantly. The content of 

organic carbon in the soil (OC%) before the experiment was at an average level, especially the 

business rubber in Huong Tra humus increased to a good 2.12%. Thus, Trimix-N1 containing more 

than 23% organic matter had the effect of improving the soil to help increase the total humus in the 

soil. In addition, some other chemical factors such as total nitrogen, potassium, and phosphorus also 

showed little increase. Specifically, total phosphorus increased from the poverty level to the average 

level. 

Table 5.38. Some soil chemistry for models in Huong Tra and Nam Dong 

Place 
pHKCl OC (%) N (%) K2O (%) P2O5 (%) 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

-Nam Dong’s basic 

construction rubber 
4.01 4.50 1.20 1.71 0.09 0.10 0.20 0.20 0.04 0.05 

-Nam Dong’s 

business rubber 
4.21 4.62 1.37 1.87 0.10 0.13 0.20 0.22 0.05 0.06 

-Huong Tra’s basic 

construction rubber 
4.45 4.83 1.57 1.98 0.12 0.14 0.25 0.25 0.06 0.06 

-Huong Tra’s 

business rubber 
4.50 4.91 1.53 2.12 0.12 0.17 0.28 0.29 0.05 0.07 

Note: (1) Before the experiment, (2) After the experiment 
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CHAPTER 4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

4.1. CONCLUSIONS 

(1) Rubber area of Thua Thien Hue was 8600 ha; distributed in 6545 households, 26 

communes with 10 ethnic minority communes. There were 8 rubber varieties identified as 

RRIM600, GT1, PB260, PB235, RRIV2, RRIV3, RRIV4, RRIC121. The application of careful 

measures for smallholder rubber was arbitrary, not according to general standards. The amount 

of mineral fertilizer for rubber business was 3.7±1.2 quintals/ha/year, only reaching 56.9% of 

the regulation. Up to 86.2% of households did not implement intercropping and management 

between rows of rubber. 68.3% did not apply plant protection measures. There were 71.1% of 

households wishing to replant and restore inefficient rubber plantations. The number of months 

of latex extraction in a year reached 7.7 months. latex extraction with high density dense S/2 

2.24d/1 7-9m/12 was applied; 1 shave thickness from 1.59 - 2.70 mm, higher than standard from 

106.0 - 245.5 %. Rubber leaf fall disease appeared at the leaf change season in February - April, 

the rate of 31.3%; Phytophthora palmivora and dry bark disease had high rates, 23.7% and 

8.4%. RRIM600, GT1 and PB260 8 to 9 years old have appropriate height under branches, good 

circumference of stem, good bark thickness. The average productivity of the business garden 

was only 17.8 ± 18.9 kg of latex/shave/ha. Estimated yield was about 1267.2 ± 150.9 kg/ha/year.  

(2) The appropriate space of De ginger variety intercropping in 2 years old rubber garden 

at basic construction period was 30 × 40 cm; the density was 45,800 trees/ha with an 

intercropping area of 55%. Ginger plants were grown well and given the highest yield of 15.23 

tons/ha and the profit of 147.69 million VND/ha. Intercropping helps to improve soil porosity 

(increase 8.6 - 11.6%) and increase organic content to a good level (1.51 - 1.60%). The 

appropriate space of Queen pineapple variety intercropping in 2 years old rubber garden of basic 

construction period was 50 × 40 cm with the density of 27,500 trees/ha. Pineapple fruit yield of 

first and second crops was higher than other tested planting densities, reaching 20.53 and 35.76 

tons/ha, respectively. Economic efficiency was from 66.60 to 80.96 million VND/ha/2 crops.  

(3) Using integrated measures (i) chemical method of spraying difenoconazole (trade 

named Score 250EC) at concentration of 0.1% when rubber was new leave period from 

February to March; (ii) application of bio-organic fertilizer named Trimix-N1 with the dosage 

of 833 kg/ha and 1665 kg/ha and (iii) super-concentrated microorganism fertilizer named 

Trichomix-DT with the amount of 10 kg/ha and 20 kg /ha, corresponding to rubber gardens at 

basic construction and harvesting periods. The integrated methods resulted in reducing 51.3 - 

68.7% incidence and 23.5 - 41.1% severity of the Corynespora leaf fall disease; increased latex 

yield from 66.2 to 70.5% compared to the control. Calculation of economic efficiency shows that 

the profit is 55.7 - 61.8 million VND/ha higher than the control. 
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4.2. RECOMMENDATIONS 

Focusing on technical measures to increase the efficiency of smallholder rubber 

production in Thua Thien Hue such as replanting rubber trees where conditions are guaranteed, 

applying latex extraction in accordance with regulations, intercropping and managing between 

rows, fertilizing, and managing diseases.  

Development of intercropping with ginger in a basic construction rubber garden. 

Research some more suitable intercropping crops with high efficiency. Using a combination of 

difenoconazole (Score 250EC) at concentration of 0.1%, bio-organic fertilizer Trimix-N1 and 

super-concentrated microorganic fertilizer for rubber plantation. 

Training on applying integrated farming methods to farmers to improve the efficiency of 

smallholder rubber production in Thua Thien Hue and other localities with similar conditions. 

Further studies to select and supplement farming techniques for smallholder rubber in 

order to conform to the technical process of rubber trees, which has just been issued by the 

Ministry of Agriculture and Rural Development in December 2021. 
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