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CHƢƠNG 1 

KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC RỪNG VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỪNG VỚI 

CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 

1.1. Khái niệm 

1.1.1. Rừng là một hệ sinh thái 

Thuật ngữ „hệ sinh thái‟ do nhà bác học người Anh A.P. Tanslay nêu ra vào 

năm 1935 và được nhà sinh thái học nổi tiếng người Mỹ là E. P. Ôdum (1975) phát 

triển thành học thuyết hoàn chỉnh về hệ sinh thái. 

Bất kỳ một sinh vật nào muốn tồn tại, sinh trưởng, phát triển cũng phải gắn liền 

với môi trường khí hậu và đất đai nhất định. Cây xanh hấp thụ năng lượng ánh sáng 

mặt trời và các chất dinh dưỡng khoáng trong đất để tạo nên cơ thể chúng. Đó chính là 

quá trình trao đổi vật chất và năng lượng giữa cơ thể sinh vật với môi trường khí hậu 

và đất đai. Chính mối quan hệ qua lại giữa yếu tố sống (sinh vật) và không sống (khí 

hậu, đất đai) dựa trên cơ sở trao đổi vật chất và năng lượng đó đã tạo nên một đơn vị tự 

nhiên gọi là „hệ sinh thái‟. 

Hệ sinh thái là đơn vị chức năng cơ bản trong sinh thái học, trong đó bao gồm 

thành phần sinh vật và hoàn cảnh vô sinh, giữa các thành phần đó luôn có ảnh hưởng 

qua lại đến tính chất của nhau và đều cần thiết cho nhau để giữ gìn sự sống như đã tồn 

tại trên trái đất. 

C. Vili (1957) đã dùng khái niệm hệ sinh thái để chỉ „một đơn vị tự nhiên bao 

gồm một tập hợp các yếu tố sống và không sống, do kết quả tương tác của các yếu tố 

ấy tạo nên một hệ thống ổn định, tại đây có chu trình vật chất giữa thành phần sống và 

không sống‟. Như vậy hệ sinh thái là một khái niêm rộng có quy mô khác nhau: gốc 

cây, ao hồ, đồng cỏ, đại dương, vi hệ sinh thái trong phòng thí nghiệm, thậm trí con tàu 

vũ trụ cũng được coi là một hệ sinh thái, thành phố cũng là một hệ sinh thái.  

Rừng là một hệ sinh thái mà quần xã cây rừng giữ vai trò chủ đạo trong mối 

quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường.  

Hệ sinh thái có khả năng tự duy trì và tự điều hòa. Nhờ có khả năng này mà hệ 

sinh thái có khả năng chống chọi đối với những biến đổi của môi trường. Đó là cơ chế 

cân bằng của hệ sinh thái. Hệ sinh thái có tính ổn định càng cao thì khả năng sử dụng 

tiềm năng của môi trường càng lớn. Sức chống đỡ của hệ sinh thái đối với sâu, bệnh, 

lửa bão… càng cao. 

- Thành phần cơ bản của hệ sinh thái rừng bao gồm: 

 Những chất vô cơ (C, N, CO2, H2O …) tham gia vào chu trình tuần hoàn vật 

chất cuả hệ sinh thái. 
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 Những chất hữu cơ (protein, gluxid, lipid, các chất mùn…) liên kết với các 

thành phần sống và không sống của hệ sinh thái. 

 Chế độ khí hậu bao gồm nhiệt độ và các yếu tố vật lý khác. 

 Sinh vật: đây là thành phần sống của hệ sinh thái. Xét về quan hệ dinh 

dưỡng, sinh vật có hai nhóm: sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng. 

A. Sinh vật tự dƣỡng (còn gọi là sinh vật sản xuất): chủ yếu là cây xanh 

chuyển hóa quang năng thành hóa năng nhờ quá trình quang hợp. Ngoài ra còn có vi 

khuẩn quang hợp, vi khuẩn hóa tổng hợp cũng thuộc sinh vật tự dưỡng. 

B. Sinh vật dị dƣỡng: chức năng cơ bản của chúng là sử dụng, sắp xếp lại và 

phân hủy các chất hữu cơ phức tạp. Sinh vật dị dưỡng chia làm hai nhóm nhỏ: 

 + Sinh vật tiêu thụ: sinh vật tiêu thụ là sinh vật ăn các sinh vật khác. Sinh vật 

tiêu thụ chia làm 3 loại: 

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sinh vật ăn trực tiếp sinh vật sản xuất, trước hết là động 

vật ăn thực vật. Ngoài ra các động vật và cả thực vật ký sinh trên cây xanh cũng thuộc 

loại này. Chúng ký sinh trên cây chủ nhưng không có khả năng tiêu diệt cây chủ. 

Sinh vật tiêu thụ bậc 2: sinh vật ăn trực tiếp sinh vật bậc 1. Đó là các động vật 

ăn thịt, các động vật ăn thực vật. 

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: sinh vật ăn trực tiếp sinh vật tiêu thụ bậc 2. Đó là các 

động vật ăn thịt, các động vật ăn thịt khác. 

+ Sinh vật phân hủy: nhóm sinh vật này phân hủy các hợp chất phức tạp của 

chất nguyên sinh, hấp thụ một phần sản phẩm phân hủy và giải phóng các chất vô cơ 

trả lại cho đất. 

 Quá trình tổng hợp và phân hủy chất hữu cơ trong hệ sinh thái 

Trong hệ sinh thái luôn diễn ra quá trình tổng hợp và phân hủy các chất hữu cơ. 

Hai quá trình đó diễn ra đồng thời, quá trình tổng hợp tạo ra tiền đề vật chất và năng 

lượng cho qúa trình phân hủy, và ngược lại quá trình phân hủy lại tạo tiền đề cho quá 

trình tổng hợp. Tổng quan giữa 2quá trình này quyết định năng suất của hệ sinh thái. 

 Quá trình tổng hợp chất hữu cơ 

Sinh vật sản xuất - bao gồm thực vật màu xanh, vi khuẩn quang hợp và vi khuẩn 

hóa tổng hợp - đảm nhiệm chức năng tổng hợp các chất hữu cơ trong hệ sinh thái. 

Thực vật màu xanh giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong việc tổng hợp các chất 

hữu cơ. Chúng thực hiện chức năng quang hợp biến quang năng của ánh sáng mặt trời 

thành dạng hóa năng tồn tại trong các hợp chất hữu cơ phức tạp. 

 

 CO2 + H2O +  

 

Năng lượng ánh sáng với hệ men  

 CH2O + O2 
     Có quan hệ với diệp lục 
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Vi khuẩn quang hợp có chức năng tổng hợp chất hữu cơ trong môi trường nước. 

Vi khuẩn hóa tổng hợp tạo ra chất hữu cơ bằng con đường hóa học. Chúng có 

thể sống trong bóng tối nhưng phải có ôxy để tổng hợp chất hữu cơ bằng con đường 

ôxy hóa các chất vô cơ đơn giản. Một trong những đại diện tiêu biểu của vi khuẩn hóa 

tổng hợp là vi khuẩn cố định đạm. 

Tốc độ đồng hóa năng lượng ánh sáng của sinh vật tự dưỡng trong quá trình 

quang hợp hoặc hóa tổng hợp được coi là năng xuất cơ sở, hay là năng xuất sơ cấp của 

hệ sinh thái. 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ 

Bên cạnh quá trình tổng hợp chất hữu cơ, trong hệ sinh thái còn diễn ra quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ thông qua hiện tượng hô hấp. Đây là quá trình ô xy hóa 

sinh học, giải phóng năng lượng để duy trì sự sống. Có 3 loại hô hấp: hố hấp hiếm khí, 

hô hấp kỵ khí và lên men. 

- Hô hấp hiếm khí: chất ô xy hóa là ô xy (phân tử) liên kết với hydrô. Đây là 

quá trình ngược lại với quá trình quang hợp. Thực vật, động vật bậc cao và cả vi khuẩn 

đều sử dụng quá trình hô hấp để lấy năng lượng duy trì các hoạt động sống và cấu trúc 

của tế bào. 

- Hô hấp kỵ khí: chất ô xy hóa là chất vô cơ. Khí ôxy không tham gia phản ứng. 

Hô hấp kỵ khí là cơ sở hoạt động chủ yếu của sinh vật hoại sinh (vi khuẩn, nấm men, 

nấm mốc…) 

- Lên men: giống như quá trình hô hấp kỵ khí nhưng chất ô xy hóa là chất hữu 

cơ. Đại diện tiêu biểu cho loại hô hấp này là nấm men, chúng có nhiều trong đất, giữ 

vai trò quan trọng trong qúa trình phân hủy cặn bã thực vật. 

Hệ số đồng hóa là tốc độ tích lũy chất hữu cơ của sinh vật mà trong thời gian đó 

đã phải chi phí cho quá trình hô hấp. 

1.1.2. Rừng là quần lạc sinh địa 

Khái Niệm quần lạc sinh địa 

Năm 1944 V. N Sukasốp đề xướng học thuyết về sinh địa quần lạc. Theo ông, 

quần xã sinh địa là: “Tổng hợp trên một bề mặt đất nhất định các hiện tượng tự nhiên 

đồng nhất (khí quyển, đá mẹ, thảm thực vật, thế giới động vật, thế giới vi sinh vật, đất 

và điều kiện thủy văn) có đặc thù riêng về tác động tương hỗ của các bộ phận tổ thành 

và có kiểu trao đổi vật chất và năng lượng xác định giữa chúng với nhau và với các 

hiện tượng tự nhiên khác và là một thể thống nhất biện chứng có mâu thuẫn nội tại, 

đang ở trong sự vận động phát triển không ngừng”. 
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Như vậy, quần lạc sinh địa là một khái niệm rộng bao gồm quần lạc sinh địa 

hoang mạc, quần lạc sinh địa dưới nước, quần lạc sinh địa rừng, quần lạc sinh địa đồng 

cỏ, v...v… 

- Quần lạc sinh địa có 5 phần: 

Hoàn cảnh sinh thái: Khí hậu; Đất 

Quần lạc sinh vật: Quần lạc thực vật; Quần lạc động vật; Quần lạc vi sinh vật 

Giữa các thành phần của quần lạc sinh địa luôn luôn có quá trình trao đổi vật 

chất và năng lượng, V.N. Sukasop gọi đó là quá trình sinh địa quần lạc. Qúa trình này 

quyết định sự phát sinh, sinh trưởng, phát triển và năng xuất của quần lạc sinh địa. 

Như vậy rừng là một tập hợp các quần lạc sinh địa riêng biệt. Trong quần lạc 

sinh địa rừng thì quần lạc thực vật cây gỗ chiếm ưu thế. Quần lạc sinh địa rừng có quá 

trình sinh địa quần học đặc trưng, trong đó quần lạc thực vật - nhất là tổ thành loài cây 

cao - giữ vai trò quyết định trong việc tích lũy và chuyển hóa vật chất, năng lượng. 

Trong tổ thành loài cây cao, loài cây lập quần là loài cây có vai trò chủ đạo trong việc 

sáng lập nên hoàn cảnh bên trong của quần thể (tiểu hoàn cảnh rừng). Chỉ có quần lạc 

sinh địa rừng mới có khả năng tạo nên một nội cảnh riêng biệt khác với môi trường bên 

ngoài. Như vậy một nhóm cây trong công viên, hàng cây bên đường phố chưa được gọi 

là rừng. Đặc trưng cơ bản của rừng là trong tổ thành thực vật loài cây cao phải chiếm 

ưu thế, chúng có một mật độ nhất định, mọc chung với nhau trên một diện tích nhất 

định. Giữa các sinh vật rừng với sinh cảnh và giữa các sinh vật rừng với nhau có mối 

quan hệ qua lại tác động với nhau. 

V.N. Sukasop (1964) đã định nghĩa: “Quần lạc sinh địa rừng nên hiểu là một 

khoảnh rừng sinh trưởng trên một khoảnh đất đai nhất định, có sự thuần nhất về tổ 

thành, cấu trúc và đặc tính của các thành phần hợp thành, cả về mối quan hệ lẫn nhau, 

nghiã  là thuần nhất về thảm thực vật, thế giới động vật, vi sinh vật, lớp đá mẹ, điều 

kiện thủy văn, khí hậu và đất, về sự tác động lẫn nhau giữa chúng, về kiểu trao đổi vật 

chất và năng lượng giữa các thành phần hợp thành và với các điều kiện tự nhiên khác”. 

1.1.3. Hệ sinh thái rừng và thành phần của của hệ sinh thái rừng 

Hệ sinh thái rừng (Forest ecosystem): là một hệ sinh thái mà thành phần nghiên 

cứu chủ yếu là sinh vật rừng (các loài cây gỗ, cây bụi, thảm tươi, hệ động vật và vi sinh 

vật rừng) và môi trường vật lý của chúng (khí hậu, đất). Nội dung nghiên cứu hệ sinh 

thái rừng bao gồm các cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái, về mối quan hệ ảnh 

hưởng lẫn nhau giữa các cây rừng và giữa chúng với các sinh vật khác trong quần xã 

đó, cũng như mối quan hệ lẫn nhau giữa những sinh vật này với hoàn cảnh xung quanh 

tại nơi mọc của chúng (E.P. Odum 1978, G. Stephen 1986). 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2y_r%E1%BB%ABng


 

 

8 

Một số quan điểm: Rừng là quần xã sinh vật trong đó cây rừng là thành phần 

chủ yếu. Quần xã sinh vật phải có diện tích đủ lớn. Giữa quần xã sinh vật và môi 

trường, các thành phần trong quần xã sinh vật phải có mối quan hệ mật thiết để đảm 

bảo khác biệt giữa hoàn cảnh rừng và các hoàn cảnh khác. Ngay từ thuở sơ khai, con 

người đã có những khái niệm cơ bản nhất về rừng. Rừng là nơi cung cấp mọi thứ phục 

vụ cuộc sống của họ. Lịch sử càng phát triển, những khái niệm về rừng được tích lũy, 

hoàn thiện thành những học thuyết về rừng. 

Năm 1817, H.Cotta (người Đức) đã xuất bản tác phẩm “Những chỉ dẫn về lâm 

học”, đã trình bày tổng hợp những khái niệm về rừng. Ông có công xây dựng học 

thuyết về rừng có ảnh hưởng đến nước Đức và châu Âu trong thế kỷ 19. 

Năm 1912, G.F.Morodop công bố tác phẩm “Học thuyết về rừng”. Sự phát triển 

hoàn thiện của học thuyết này về rừng gắn liền với những thành tựu về sinh thái học. 

Năm 1930, Morozov đưa ra khái niệm: Rừng là một tổng thể cây gỗ, có mối liên 

hệ lẫn nhau, chiếm một phạm vi không gian nhất định ở mặt đất và trong khí quyển. 

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

Theo Tansley (1935): Rừng là một hệ sinh thái trong đó thành phần chủ yếu là 

các cây gỗ và mối quan hệ của nó với hoàn cảnh sống.  

Năm 1952, M.E. Tcachenco phát biểu: Rừng là một bộ phận của cảnh quan địa 

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

Trong quá trình phát triển của mình chúng có mối quan hệ sinh học và ảnh hưởng lẫn 

nhau và với hoàn cảnh bên ngoài. 

Theo Sucasep (1964): Hệ sinh thái rừng đồng nghĩa với quần lạc sinh địa rừng. 

Nhìn chung có nhiều khái niệm về rừng song hầu hết các khái niệm đều có điểm 

thống nhất đó là nó phải bao gồm thành phần cây gỗ đóng vai trò chủ đạo. Mặc dù có 

sự tương đồng song giữa hai khái niệm (của Sucaep và Tansley) cũng có sự khác nhau 

nhất định. Khái niệm của Tansley tỏ ra rộng hơn, ngược lại, khái niệm theo Sucasep tỏ 

ra nghiêm ngặt hơn - đó là những bộ phận của bề mặt đất hoặc nước thuần nhất về các 

điều kiện địa hình, vi khí hậu, đất, thủy văn và các yếu tố sinh học. Trong số 2 khái 

niệm này, khái niệm của Tansley (1935) tỏ ra đơn giản hơn và dễ nhớ hơn và được sử 

dụng rộng rãi. 

Năm 1974, I.S. Melekhop cho rằng: Rừng là sự hình thành phức tạp của tự 

nhiên, là thành phần cơ bản của sinh quyển địa cầu. 

Theo khoản 1 điều 3 của Luật bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam năm 2004: 

Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật 

rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật 

đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2y_r%E1%BB%ABng
http://vi.wikipedia.org/wiki/1817
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_19
http://vi.wikipedia.org/wiki/1912
http://vi.wikipedia.org/wiki/1930
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khi_quy%E1%BB%83n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/1952
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_sinh_v%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/1974
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_quy%E1%BB%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng
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rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng. 

Theo điều 3 chương 2 Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí 

xác định và phân loại rừng, một đối tượng được xác định là rừng nếu đạt được cả 3 tiêu 

chí sau: 

1) Là một hệ sinh thái, trong đó thành phần chính là các loài cây lâu năm thân 

gỗ, cau dừa có chiều cao vút ngọn từ 5,0 mét trở lên (trừ rừng mới trồng và một số loài 

cây rừng ngập mặn ven biển), tre nứa,…có khả năng cung cấp gỗ, lâm sản ngoài gỗ và 

các giá trị trực tiếp và gián tiếp khác như bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường 

và cảnh quan. 

Rừng mới trồng các loài cây thân gỗ và rừng mới tái sinh sau khai thác rừng 

trồng có chiều cao trung bình trên 1,5 m đối với loài cây sinh trưởng chậm, trên 3,0 m 

đối với loài cây sinh trưởng nhanh và mật độ từ 1.000 cây/ha trở lên được coi là rừng.  

Các hệ sinh thái nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có rải rác một số cây lâu năm là cây 

thân gỗ, tre nứa, cau dừa,… không được coi là rừng. 

2) Độ tàn che của tán cây là thành phần chính của rừng phải từ 0,1 trở lên. 

3) Diện tích liền khoảnh tối thiểu từ 0,5 ha trở lên, nếu là dải cây rừng phải có 

chiều rộng tối thiểu 20 mét và có từ 3 hàng cây trở lên. Cây rừng trên các diện tích tập 

trung dưới 0,5 ha hoặc dải rừng hẹp dưới 20 mét được gọi là cây phân tán. 

Thành phần của hệ sinh thái rừng: Thành phần của hệ sinh thái rừng cũng giống 

như thành phần của một hệ sinh thái điển hình song đối với rừng, thành phần thực vật 

mà đặc biệt là cây gỗ được quan tâm hơn cả, đây chính là thành phần lập quần. Thành 

phần cây gỗ: Đây là thành phần chủ yếu của hệ sinh thái rừng. Đối với rừng nhiệt đới 

nói chung thành phần cây gỗ được chia thành 3 tầng: tầng vượt tán, tầng ưu thế sinh 

thái và tầng dưới tán. Dựa vào thành phần và tỷ lệ giữa các loài mà người ta chia ra 

thành rừng thuần loài và rừng hỗn loài. Về nguyên tắc, rừng thuần loài là rừng chỉ có 

một loài. Tuy nhiên trên thực tế, rừng có một số loài khác nhưng số lượng các loài 

khác này không vượt quá 10% thì vẫn được coi là rừng thuần loài (rừng thuần loài 

tương đối). Với rừng hỗn loài, để biểu thị mức độ tham gia của các loài người ta dùng 

công thức tổ thành. Thành phần cây gỗ là bộ phận chính và chủ yếu tạo nên độ khép 

tán (được biểu diễn thông qua độ tán che), độ đầy và trữ lượng lâm phần. 

Lớp cây tái sinh: Đây là thuật ngữ dùng để nói về lớp cây thế hệ non của tầng 

cây gỗ, chúng sống và phát triển dưới tán rừng, chúng sẽ là đối tượng thay thế tầng cây 

gỗ phía trên khi tầng cây này được khai thác. Tùy vào từng giai đoạn sinh trưởng khác 

nhau người ta chia lớp cây tái sinh thành các giai đoạn: cây mầm, cây mạ và cây con 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BB%97
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_ph%E1%BA%A7n
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(hay cây non). Việc phân chia này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định các nhân 

tố ảnh hưởng và xác định các biện pháp kĩ thuật trong chăm sóc, bảo vệ. 

Cây mầm: Là lớp cây nằm trong khoảng một vài tháng tuổi (tùy loài). Đặc trưng 

của lớp cây ở giai đoạn này là cây chưa có khả năng quang hợp, vẫn sống nhờ vào chất 

dinh dưỡng có sẵn trong phôi hạt. Trong giai đoạn này cây chịu ảnh hưởng mạnh của 

các yếu tố môi trường đặc biệt là nhân tố ánh sáng và độ ẩm. Theo W.Richard (1956), 

đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của cây tái sinh, cây tái sinh có thể chết hàng loạt do 

môi trường thiếu nước hoặc nhiệt độ quá cao do ánh sáng trực xạ. Cũng theo W. 

Richard, một nguyên nhân khác nguy hiểm đối với cây mầm là các loài động vật rừng. 

Cây mạ: Là những thế hệ cây gỗ thường có tuổi từ một vài tháng đến 1 -2 năm, 

chiều cao thường không quá 50cm. Đặc điểm cuả cây mạ là đã có khả năng tự đồng 

hóa. Mặc dù đã lớn hơn lớp cây mầm song cây mạ vẫn rất yếu ớt và chịu ảnh hưởng 

nhiều của các nhân tố môi trường trong đó có sự cạnh tranh của cỏ dại. 

Cây con (cây non): Là những thế hệ cây lớn hơn 2 năm tuổi, thường có chiều 

cao trên 50cm. Cùng với sự sinh trưởng, nhu cầu ánh sáng của nó cũng tăng dần. Khi 

cây con có chiều cao trên 1m, khoẻ mạnh thì được coi là những cây con có triển vọng. 

Đây chính là đối tượng sẽ thay thế tầng cây gỗ trong tương lai. 

Thành phần cây bụi: Là những cây thân gỗ, song chiều cao không quá 5m, phân 

cành sớm. Cây bụi là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Trong kinh 

doanh rừng hiện đại, lớp cây bụi mang lại rất nhiều lợi ích - đó là những lợi ích phi gỗ. 

Thành phần thảm tươi: Bao gồm những loài thực vật thân thảo (không có cấu 

tạo gỗ), chúng thường sống dưới tán rừng. Cũng như cây bụi, nhiều loài cây thảo đem 

lại lợi ích kinh tế khá cao. Đứng trên quan điểm sinh thái, lớp cây bụi và lớp thảm tươi 

có ý nghĩa quan trọng, chúng góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn, giữ độ ẩm cho đất, 

tham gia vào quá trình hình thành, cải tạo đất. Tuy nhiên, chúng cũng có thể là tác 

nhân cản trở tái sinh gây những khó khăn trong công tác trồng rừng, phục hồi rừng. 

Thực vật ngoại tầng: Bao gồm các loài dây leo, thực vật phụ sinh… chúng mọc 

không tuân theo một trật tự nào về không gian, chúng không phân bố ở những tầng cụ 

thể nào. Một số loài thực vật ngoại tầng có thể có giá trị kinh tế, làm dược liệu. 

 Quần xã động vật rừng: bao gồm các loại thú, chim, côn trùng, nhuyễn thể. 

Chúng đóng vai trò là những sinh vật tiêu thụ trong thành phần của hệ sinh thái rừng. 

Sự đa dạng về thành phần loài động vật rừng phụ thuộc vào cấu trúc rừng, chúng có 

ảnh hưởng đến đời sống của rừng và các quá trình trao đổi vật chất và năng lượng 

trong hệ sinh thái rừng.  

 Quần xã vi sinh vật rừng: Vi khuẩn, nấm,… sống trong các điều kiện khác nhau 

như hảo khí, yếm khí, cộng sinh, ký sinh,… yêu cầu về nước, nhiệt độ không khí, độ 
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pH của chúng cũng khác nhau. Trong hệ sinh thái rừng, quần xã vi sinh vật rừng có vai 

trò quan trọng sau quần xã thực vật rừng. Đại đa số vi sinh vật rừng sống trong đất 

rừng và giữ vai trò chủ yếu trong quá trình phân giải chất hữu cơ. 

Đất rừng: Đất là thành phần quan trọng của hệ sinh thái rừng, là kho dự trữ 

nguyên liệu cần thiết cho các sinh vật trong hệ sinh thái. Trong đất có nước, các chất 

khoáng và chất hữu cơ, các chất khí, năng lượng tham gia vào các quá trình tác động 

tương hỗ khác nhau trong hệ sinh thái, với thảm thực vật, động vật, vi sinh vật, khí 

quyển. Đất đóng vai trò quan trọng như một tác nhân tiếp nhận và tích luỹ các tài 

nguyên từ các thành phần khác của hệ sinh thái.  

Khí hậu rừng: các chất khí, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí, sự chuyển 

động của không khí, mưa. Các nhân tố này trực tiếp hay gián tiếp đều tham gia vào tất 

cả các quá trình chu chuyển vật chất và năng lượng xảy ra trong hệ sinh thái rừng. 

Trong thành phần nói trên của hệ sinh thái rừng, khí quyển, đất, nước, ánh sáng là 

những nguyên liệu sơ cấp, còn sinh vật là những tác nhân vận chuyển và là những bộ 

máy trao đổi chất và năng lượng xảy ra trong hệ sinh thái rừng. Chúng được đặc trưng 

bằng mối quan hệ có lợi hoặc có hại, mối quan hệ dinh dưỡng giữa sinh vật tự dưỡng 

và dị dưỡng. 

1.2. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới 

*. Ý nghĩa của hệ sinh thái rừng nhiệt đới 

- Rừng mưa nhiệt đới chiếm: > 50% diện tích rừng trên toàn thế giới 

                                                  1/10 diện tích đất đai trên thế giới                 

- Nhiều gỗ quý, đặc sản có giá trị kinh tế cao, phân bố chủ yếu ở các nước đang 

phát triển. 

- Ý nghĩa:  Kinh tế; Nghiên cứu khoa học; Bảo vệ nguồn gen động thực vật 

+ Bảo vệ môi trường 

* Đặc thù của hệ sinh thái rừng nhiệt đới 

- Theo A.F. Simple (1903): 

+ Đặc điểm cơ bản nhất: nhiều loài cây gỗ quý, ưa ẩm thường xanh hợp thành. 

+ Quần lạc kín tán, tổ thành phức tạp với loài cây gỗ chiếm ưu thế, khác tuổi, nhiều tầng, 

dầy rậm. 

- Phong phú về dây leo, thực vật phụ sinh 

- Bạnh vè, ra hoa kết quả trên thân (chỉ có ở vùng nhiệt đới) 

- Phân bố: vùng khí hậu, đất đai thuận lợi. Nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều, 

phong hóa đất đai mạnh, có tầng đất sâu. Chu trình trao đổi năng lượng, vật chất diễn 

ra trong hệ sinh thái với cường độ mạnh: 

+ Khu hệ thực vật phong phú, là trung tâm tiến hóa của giới thực vật. 
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+ Nguồn gen giàu có: là một kho bảo tồn thực vật tự nhiên sinh động. 

Rừng nhiệt đới ở Việt Nam: 

Rừng nước ta mang đặc trưng cơ bản của rừng mưa nhiệt đới, tính đa dạng về 

loài cây và động vật là một trong những nhân tố quyết định tính đa dạng về hệ sinh thái 

rừng tự nhiên của Việt Nam, đa dạng loài trong hệ sinh thái trên cạn. Khu hệ thực vật: 

Tổng kết các công bố về hệ thực vật Việt Nam, đã ghi nhận có 15.986 loài thực vật ở 

Việt Nam. Trong đó, có 4.528 loài thực vật bậc thấp và 11.458 loài thực vật bậc cao. 

Trong số đó có 10 % số loài thực vật là đặc hữu.  

 Khu hệ động vật: cho đến nay đã thống kê được 307 loài giun tròn, 161 loài 

giun sán ký sinh ở gia súc, 200 loài giun đất, 145 loài ve giáp, 113 loài bọ nhảy, 7.750 

loài côn trùng, 260 loài bò sát, 120 loài ếch nhái, 840 loài chim, 310 loài và phân loài 

thú. Trong hệ thống các khu bảo vệ vùng Đông Dương - Mã Lai của IUCN, Việt Nam 

được xem là nơi giàu về thành phần loài và có mức độ đặc hữu cao so với các nước 

trong vùng phụ Đông Dương.  

Động vật ở Việt Nam có nhiều dạng đặc hữu: hơn 100 loài và phân loài chim, 

78 loài và phân loài thú đặc hữu. Riêng trong số 25 loài thú Linh trưởng đã được ghi 

nhận ở Việt Nam có tới 16 loài, trong đó có 4 loài và phân loài đặc hữu của Việt Nam, 

3 phân loài chỉ phân bố ở Việt Nam và Lào, 2 phân loài chỉ có ở vùng rừng hai nước 

Việt Nam - Cămpuchia. 

 Ngoài những động thực vật đặc hữu, Việt nam là nơi hội tụ của 3 luồng thực 

vật di cư: Từ  khu hệ Indonesia, Malaisia; Himalaya - Vân Nam - Qúy Châu; Ấn Độ - 

Miến Điện.  

Hệ sinh thái rừng có nhiều loại gỗ quý, đặc sản: Đinh, Lim, Sến, Táu, Gụ, Trầm 

hương, Cánh kiến đỏ,…nhiều loại dược liệu có giá trị. Nước ta đất đồi núi chiếm 3/4 

diện tích đất đai toàn quốc, tạo nên hệ sinh thái rừng có tác dụng phòng hộ, quốc 

phòng. Nước ta trải dài 15 vĩ độ vùng nhiệt đới Bắc bán cầu, chịu ảnh hưởng của Đại 

dương, địa hình phân cắt. Điều kiện như vậy làm cho hệ sinh thái rừng Việt Nam đa 

dạng (Rừng thông ôn đới; Rừng thông á nhiệt đới; Rừng hỗn giao lá kim; Rừng hỗn 

giao lá rộng; Rừng mưa nhiệt đới; Rừng xích đạo;......) 

* Những hạn chế của rừng mưa nhiệt đới 

Rừng hỗn loài khác tuổi dẫn đến khó khăn cho kinh doanh rừng và đáp ứng nhu 

cầu cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. Sản lượng kinh tế thấp. Trong hệ sinh thái 

rừng, hoàn cảnh và sinh vật rừng luôn có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với nhau, một 

thành phần trong hệ sinh thái thay đổi, kéo theo sự thay đổi các thành phần khác. Do 

vậy kinh doanh rừng cần quan tâm đến những mối quan hệ này để điều chỉnh theo 

hướng tích cực nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. 
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1.3. Cấu trúc rừng 

1.3.1. Khái niệm 

- Cấu trúc rừng là sự sắp xếp tổ chức nội bộ của các thành phần sinh vật trong 

hệ sinh thái rừng mà qua đó các loài có đặc điểm sinh thái khác nhau có thể chung sống 

hài hòa và đạt tới sự ổn định tương đối trong một giai đoạn phát triển nhất định của tự 

nhiên. 

- Cấu trúc của rừng vừa là kết quả, vừa là sự thể hiện quan hệ đấu tranh và thích 

ứng lẫn nhau giữa các sinh vật rừng với môi trường sinh thái và giữa các sinh vật rừng 

với nhau. 

- Những trật tự trong cấu trúc của rừng có tính quy luật, không ngừng thay đổi 

và gắn bó chặt chẽ với động thái rừng và cả hệ sinh thái nói chung. 

- Quy luật về cấu trúc rừng là cơ sở rất quan trọng để nghiên cứu sinh thái học, 

hệ sinh thái rừng và đặc biệt là để xây dựng những mô hình lâm sinh cho hiệu quả sản 

xuất cao và đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm ổn định sinh thái. 

1.3.2. Các đặc trƣng trong cấu trúc rừng 

1.3.2.1. Cấu trúc tổ thành 

- Cấu trúc tổ thành đề cập tới sự tổ hợp và mức độ tham gia của các thành phần 

thực vật trong quần xã. Đối tượng nghiên cứu chính là loài cây. 

- Trong điều tra rừng, tổ thành được đánh bằng số thập phân. Ví dụ, nếu phiếu 

điều tra ghi 7 Sau Sau, 3 Giẻ, có nghĩa là Sau Sau chiếm khoảng 70%, Gỉe chiếm 

khoảng 30%, các loài khác không quá 5%. Trong một lâm phần, nếu một loài cây đạt 

tỷ lệ trên 96%, công thức tổ thành có thể ghi cho loài đó là 10, và có thể coi đó là rừng 

thuần loài, mặc dù còn có thể có nhiều loài cây khác chiếm tỷ lệ nhỏ bé. Việc tính toán 

tỷ lệ nói trên trong điều tra rừng chủ yếu căn cứ vào thể tích gỗ hay tiết diện ngang, 

nhưng trong điều tra nghiên cứu quần xã thực vật, điều tra lâm sinh, vẫn có thể căn cứ 

vào số cây hay số cá thể có mặt. 

- Rừng thuần loài thường gặp ở nước ta chủ yếu là rừng trồng. Trong tự nhiên 

chỉ gặp rừng thuần loại nơi môi trường cực kỳ khắc nghiệt như trên đất phèn hoặc đất 

lầy mặn.  

- Rừng hỗn loài tự nhiên là sản phẩm chọn lọc của môi trường, đấu tranh thích 

ứng lẫn nhau của các loài cây. Những khu rừng như vậy thường đạt tới sự cân bằng và 

hài hòa cao độ về mặt sinh thái và do đó cũng duy trì tốt tính đa dạng sinh học. 

- Sự đa dạng về thành phần loài cây tạo ra sự đa dạng về thích nghi sinh thái. 

Rừng hỗn loài tự nhiên nhiệt đới tận dụng tới mức tối đa ánh sáng, nước và dinh dưỡng 

khoáng. ở đây mọi tiềm năng lập địa được động viên tới mức tối đa và nhịp độ sản xuất 

sinh khối thường đạt tới giới hạn cao nhất.  
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- Theo Julian Erans (1982), năng xuất sinh khối sơ cấp ở rừng tự nhiên nhiệt đới 

có thể đạt mức rất cao, nhưng tỷ lệ tích lũy (dạng gỗ) đạt tỷ lệ tương đối thấp. ở trạng 

thái cân bằng sinh thái, phần lớn sinh khối được tiêu thụ bởi hô hấp và bởi mọi sinh vật 

tiêu thụ như động vật, nấm và vi khuẩn. 

1.3.2.2. Cấu trúc tầng 

Là sự sắp xếp không gian phân bố của các thành phần sinh vật rừng cả trên mặt 

bằng và theo chiều đứng, cả trên mặt đất và dưới lòng đất. Cấu trúc tầng thứ của rừng 

mưa nhiệt đới nguyên sinh được phân chia như sau: Tầng cây vượt tán (A1): hình 

thành do những loài cây gỗ cao 40-50m, thường xanh hay rụng lá về mùa khô rét. Tầng 

này không liên tục, thường đứt quãng do cây mọc rải rác phân tán, cành nhánh và tán lá 

xòe rộng thành hình ô, hình tán. 

Tầng ưu thế sinh thái (A2): hình thành do những cây gỗ cao 20-30m trở lên, tán 

lá tròn và hẹp. Ở đầu ngọn cây, cành lá giao nhau thành một vòm liên tục. Tổ thành 

loài cây thuộc nhiều họ khác nhau, đa số là loài cây thường xanh. 

Tầng dưới tán (A3): hình thành do những cây gỗ mọc rải rác dưới tán rừng cao 

8-15m trở lên. Tán lá hình nón, hình tháp ngược. Ngoài ra còn có những cây con, cây 

nhỡ của hai tầng trên chịu được bóng râm và chờ cơ hội để vượt lên các tầng trên. 

Tầng cây bụi (B): hình thành do những cây cao từ 2 - 8m. Tầng cây bụi phong 

phú là đặc điểm nổi bật của rừng mưa nhiệt đới. Tham gia tầng này còn có những cây 

con, cây nhỡ của những loài cây gỗ lớn ở tầng A1, A2, A3. 

Tầng thảm tươi (C): tầng này bao gồm những thực vật cao không quá 2m, tham 

gia tầng này còn có những cây tái sinh của những loài cây gỗ lớn ở tầng A1, A2, A3. 

Trong xử lý lâm sinh cần chú ý giải quyết quan hệ cạnh tranh ánh sáng và dinh dưỡng 

giữa cây tái sinh của các loài cây gỗ lớn và thực vật thảm tươi.  

- Dạng sống: là một đơn vị phân loại sinh thái, bao gồm nhiều loài thực vật có 

thể khác nhau rất xa trong hệ thống phân loại tự nhiên nhưng cùng giống nhau về biện 

pháp và con đường thích nghi với cùng một hoàn cảnh sinh thái. Mỗi dạng sống có một 

kiểu trao đổi vật chất và năng lượng khác nhau và trở thành một đơn vị cấu trúc sinh 

thái quan trọng của quần thể. Ví dụ: các loài cây gỗ lớn, cây leo, cây thắt nghẹt, phụ 

sinh, kí sinh, bán kí sinh, hoại sinh. 

- Tầng phiến: Gam (1918) đưa ra khái niệm tầng phiến để chỉ tập hợp các cá thể 

sống chung trong một quần thể và cùng có chung một dạng sống. P. W. Risa (1952) 

làm rõ thêm khái niệm tầng phiến trong rừng mưa nhiệt đới: “tầng phiến là một nhóm 

thực vật có dạng sống giống nhau, nằm cùng một vị trí và giữ vai trò như nhau trong 

quần thể mà chúng hợp thành một bộ phận”. Theo Risa, rừng mưa nhiệt đới được phân 
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thành các loại tầng phiến sau: thực vật tự dưỡng, thực vật phải phụ thuộc về mặt cơ 

giới (dây leo, thắt nghẹt), thực vật phụ sinh, thực vật dị dưỡng (không có diệp lục). 

- Vi quần xã: là đơn vị chia nhỏ hơn dưới cấp quần xã. Vi quần xã có đặc điểm 

môi trường sinh thái riêng, do đó cũng có những đặc điểm riêng về hệ thực vật và động 

vật. 

- Trong quá trình phát triển của tự nhiên, mỗi tầng phiến chỉ phát sinh và tồn tại 

trong những không gian và thời gian xác định. Nghiên cứu cấu trúc không gian quần xã 

phải gắn liền với nghiên cứu cấu trúc thời gian, nghiên cứu cấu trúc tầng phải gắn liền 

với nghiên cứu cấu trúc tuổi. 

- Cấu trúc tầng tạo ra tiền đề cho nhiều loài cây khác nhau về sinh thái có thể 

chung sống hài hòa trong một hệ sinh thái, cũng do đó cho phép hệ sinh thái đạt được 

năng xuất tổng hợp sinh khối cao và phát triển bền vững. 

- Nghiên cứu cấu trúc tầng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với xây dựng rừng. 

Phỏng theo quy luật cấu trúc tầng, đề xuất các giải pháp khai thác, trồng rừng hỗn giao, 

súc tiến tái sinh hợp lý nhằm mang lại năng xuất tổng hợp sinh khối cao và phát triển 

bền vững của rừng. 

1.3.2.3. Cấu trúc tuổi 

Cấu trúc tuổi đề cập trạng thái tuổi cá thể, các loài cây, các tầng phiến hoặc vi 

quần xã trong hệ sinh thái rừng, và thường diễn đạt bằng trạng thái phân bố số cây theo 

tuổi hoặc cấp tuổi. Trong lâm nghiệp, do khó nắm được tuổi tuyệt đối của mỗi cá thể 

cây rừng, cấu trúc tuổi thường được diễn đạt bằng đường cong phân bố cây (mỗi loài, 

nhóm loài, hoặc cả quần xã) theo cấp đường kính thân cây. 

- Do cây rừng có đời sống lâu dài nên người ta thường dùng cấp tuổi để biểu thị 

trạng thái tuổi của rừng. Số năm quy định cấp tuổi tùy theo loài cây. Đối với loài cây 

sinh trưởng nhanh đời sống ngắn, mỗi cấp tuổi có thể là 5 năm, đối với loài cây mọc 

chậm, có đời sống dài, mỗi cấp tuổi có thể từ 10 - 20 năm. Đối với loài cây tuổi thọ 

ngắn, tuổi khai thác thấp như tre nứa, có thể dùng trực tiếp số năm để biểu thị tuổi 

rừng. Từ khái niệm về cấp tuổi, người ta phân biệt rừng đều tuổi tuyệt đối, rừng đều 

tuổi tương đối và rừng khác tuổi. 

Rừng đều tuổi tuyệt đối là rừng mà tất cả các cá thể cây rừng đều cùng một tuổi. 

Rừng đều tuổi tương đối là rừng mà tuổi của tất cả các cá thể cây rừng chênh 

lệch nhau trong phạm vi một cấp tuổi. 

Rừng khác tuổi là rừng mà các cá thể cây rừng phân bố ở nhiều cấp tuổi khác 

nhau. 

- Rừng mưa nhiệt đới, do hiện tượng tái sinh liên tục nên có đặc trưng chủ yếu 

là rừng khác tuổi. Chỉ có một số trường hợp ngoại lệ như rừng phục hồi sau nương rẫy, 
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tổ thành bởi những loài cây ưa sáng như bồ đề, sau sau… có thể được coi là rừng đều 

tuổi tương đối. Tuy nhiên, tính đều tuổi tương đối của cây rừng phục hồi sau nương rẫy 

cũng chỉ mang tính chất giai đoạn. Sau khi rừng khép tán, độ phì đất đai được cải thiện, 

tái sinh các loài cây chịu bóng xuất hiện sẽ chuyển hóa thành rừng khác tuổi. 

- Trên những lập địa tốt hơn hoặc tại những giai đoạn phát triển cao hơn của quá 

trình diễn thế, khi nhiều loài cây với đặc điểm sinh thái đa dạng có thể chung sống, đặc 

biệt là với sự có mặt của các loài cây trung sinh chịu bóng lớn, có thể tái sinh dưới tán 

rừng, quần xã thường là không đều tuổi. Đặc điểm nổi bật của trường hợp này là cấp 

tuổi càng thấp thì có số lượng cá thể càng cao và đường cong phân bố số cây theo cấp 

tuổi hoặc theo đường kính có dạng Hyperbol, N giảm dần từ đường kính nhỏ đến 

đường kính lớn. 

1.3.2.4. Cấu trúc mật độ 

Mật độ rừng thường được thể hiện bằng số cây trên đơn vị diện tích. Mật dộ 

rừng là một chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến sự hình thành môi trường hệ sinh thái 

rừng (gắn liền với độ tàn che) và đến mức độ tận dụng tiềm năng sản xuất của lập địa 

(gắn liền với độ đầy). 

- Mỗi lập địa cụ thể đều có một giới hạn bão hoà đối với một loài cây ở mỗi lứa 

tuổi nhất định. Vượt quá giới hạn đó, việc tăng mật độ vừa không nâng thêm được hiệu 

quả sản xuất sinh khối mà còn dẫn tới hiện tượng tỉa thưa tự nhiên. Tán lá càng rộng và 

đôi khi cả nhu cầu về nước của mỗi cá thể càng cao thì giới hạn bão hòa mật độ càng 

thấp. 

- Đặc điểm trên dẫn đến một số quy luật đáng chú ý sau: 

Nếu mật độ ban đầu càng cao thì mật độ rừng sẽ giảm dần theo tuổi. Dù mật độ 

ban đầu khác nhau nhưng đến giai đoạn trưởng thành, rừng có loài cây, lập địa và tuổi 

giống nhau cùng đều có mật độ giống nhau. 

Lập địa càng tốt, từng cá thể càng sinh trưởng mạnh mẽ thì nhịp độ đào thải tự 

nhiên càng mạnh, mật độ ở từng giai đoạn tuổi và mật độ cuối cùng càng thấp. 

Loài cây tán càng rộng (giẻ, kháo, lim, lát) thì giới hạn bão hòa mật độ càng 

thấp. Ngược lại, các loài như táu, mỡ, samu.. có tán hẹp, thân thẳng, giới hạn bão hòa 

mật độ cao. Với các loài này có thể tạo rừng cao sản với mật độ tương đối cao. 

- Trong trồng rừng, nếu trồng thưa thì tận dụng đất kém, tổng sản lượng thấp, 

phẩm chất thân cây kém và mất nhiều công chăm sóc. 

- Nếu trồng quá dầy sẽ tốn hạt giống, cây con và nhiều đầu tư chăm sóc khác mà 

vẫn có thể không thu được tổng sản lượng và tổng thu nhập (bao gồm sản lượng và thu 

nhập cuối cùng với sản lượng và thu nhập đem lại do tỉa thưa). 
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- Do vậy, tính toán kỹ để xác định hợp lý mật độ trồng ban đầu và mật độ duy trì 

ở từng lứa tuổi là rất quan trọng. 

1.4. Mối quan hệ giữa rừng và các nhân tố sinh thái 

Hoàn cảnh: 

Hoàn cảnh là một khái niệm chỉ tổng hợp các nhân tố tồn tại trong không gian 

sống của sinh vật. 

Rừng và hoàn cảnh luôn luôn tác động qua lại chặt chẽ với nhau, luôn luôn vận 

động và biến đổi. Nhiều nhà khoa học đã coi hoàn cảnh của rừng như là một nhân tố 

quan trọng nhất đối với sự sinh trưởng, phát triển của rừng. Hoàn cảnh là nhân tố cơ 

bản, nhân tố có trước, nhờ đó mới có chất hữu cơ. 

* Hoàn cảnh sinh thái 

Trong hoàn cảnh những nhân tố có ảnh hưởng đến đời sống thực vật (sinh vật) 

và đến tính chất của mối quan hệ lẫn nhau được gọi là nhân tố sinh thái. Tổng hợp các 

các nhân tố sinh thái gọi là hoàn cảnh sinh thái. 

Trong tự nhiên, tất cả các nhân tố sinh thái luôn luôn có tác động tổng hợp đến 

đời sống sinh vật. Xong mức độ tác động của các nhân tố này đến cá thể, quần thể, 

quần xã sinh vật là không như nhau. Cho nên khi nghiên cứu hoặc phân tích người ta 

thường tách riêng từng nhân tố, và tập trung vào các nhân tố chủ yếu. 

Khả năng thích nghi của mỗi loài sinh vật với hoàn cảnh sinh thái là khác nhau: 

một số loài có khả năng thích nghi hẹp; chúng chỉ sống được trong một phạm vi biến 

đổi nhất định của các nhân tố sinh thái; có loài có khả năng thích nghi rộng. Căn cứ 

vào khả năng chống chịu của sinh vật người ta chia ra các vùng sinh thái khác nhau: 

 Vùng sống : là những vùng có điều kiện phù hợp với giới hạn hoạt động 

sống bình thường của sinh vật. Trong vùng sống người ta còn chia ra thành vùng sống 

thích hợp và vùng sống tối ưu. Tại vùng sống tối ưu sinh vật thường có tốc độ sinh 

trưởng, phát triển tốt nhất, sự sống được kéo dài và khả năng ra hoa kết quả sẽ cao 

nhất. 

 Vùng ức chế (hạn chế): là những vùng thuộc giới hạn dưới hoặc giới hạn 

trên của những hoạt động sống của sinh vật. 

 Vùng chết : là những vùng vượt quá giới hạn vùng sống. 

1.4.1. Mối quan hệ giữa rừng và ánh sáng 

1.4.1.1. Bức xạ mặt trời là nguồn năng lượng sống của thực vật  

Phạm vi bức xạ mặt trời xuống đến trái đất gồm các tia sáng điện từ với độ dài 

bước sáng từ 200-10.000 m, gần 99% bức xạ mặt trời tập trung ở phạm vi các sóng có 

độ dài từ 200-4000 m.  
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Mặt trời là nguồn năng lượng cơ bản của sự sống trên trái đất. Hàng năm số 

năng lượng mà trái đất thu nhận từ mặt trời khoảng 3-10
20

Kcal. ánh sáng mặt trời đi 

xuống mặt đất sẽ đảm bảo cho sự quang hợp của thực vật, nó cung cấp nhiệt lượng để 

đốt nóng không khí và đất. 

Các tia sáng của mặt trời có ảnh hưởng tích cực nhất đến quá trình quang hợp 

cây xanh gọi là bức xạ quang hợp. Nhà sinh lý thực vật nổi tiếng Nga L.A.I-va-nốp đã 

gọi tia bức xạ quang hợp là “bức xạ sinh lý”.  

Hiện nay, phạm vi ảnh hưởng của ánh sáng đến thực vật từ 300-1000 m. ở 

vùng bức xạ quang hợp, chất diệp lục hấp thu nhiều nhất các tia hồng (660-670 m) và 

tia chàm (430-440 m).  

Những tia có bước sóng dài hơn (đến 4000 m) có tác dụng nhiệt đến thực vật, 

nó làm tăng tốc độ vận chuyển không khí, ảnh hưởng đến chế độ nhiệt ở lá cây. 

1.4.1.2. Ý nghĩa của ánh sáng đối với đời sống của cây rừng 

Ánh sáng mặt trời là một trong những nhân tố ngoại cảnh quan trọng nhất đối 

với đời sống cây rừng. ý nghĩa của nó đặc biệt lớn lao và được thể hiện ở những mặt 

sau: 

Sự sống của thực vật phụ thuộc vào quang hợp, quang hợp của cây xanh lại phụ 

thuộc vào ánh sáng mặt trời bởi vì cường độ sinh trưởng của cây có liên quan chặt chẽ 

với cường độ quang hợp. Đối với cây rừng mọc ở điều kiện thuận lợi, quá trình quang 

hợp chỉ sử dụng từ 1 - 2% lượng ánh sáng hoàn toàn. 

Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây rừng, ở rừng có mật độ dầy, quang 

hợp thực của cây rừng (ưu thế quang hợp trên hô hấp) sẽ chỉ xảy ra khi các lá cây có 

đầy đủ các tia sáng mặt trời. Grasopxki (1929) đã chứng minh cho thấy các cây tầng 

dưới chỉ có thể mọc được khi cây ở tầng trên bắt đầu rụng lá. 

Nếu lượng bức xạ ánh sáng đi xuống quá nhiều thì hô hấp tăng cao, nước cung 

cấp không đảm bảo, khí khổng có khả năng phải đóng lại có thể sẽ dẫn tới quá trình 

quang hợp giảm xuống hoặc ngừng hẳn. Khi ánh sáng thiếu thì các cây gỗ ở trong rừng 

sẽ phát triển mạnh về chiều cao. Khi ánh sáng thừa sẽ kích thích sự sinh trưởng của 

cành nhánh. 

Đối với mỗi loài cây khác nhau, tồn tại ở chế độ ánh sáng thích hợp khác nhau. 

Nhìn chung các loài chịu bóng và ưa sáng yêu cầu chế độ ánh sáng phù hợp trong 

khoảng từ 500 - 1800 lux (0,5 - 1,5% ánh sáng hoàn toàn). 

 Ánh sáng ảnh hƣởng đến hình thái cây rừng 

Các cây rừng mọc ở trong bóng râm và mọc ở nơi có ánh sáng hoàn toàn có sự 

khác biệt nhau rất rõ về cấu trúc và hình thái bên ngoài. Sự biến đổi hình thái này có ý 
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nghĩa lớn trong việc xác định khả năng thích ứng của thực vật đối với các điều kiện che 

bóng và phản ứng của nó đối với các chế độ chiếu sáng. 

ánh sáng làm biến đổi cấu tạo giải phẫu cây rừng khi mọc ở các điều kiện ánh 

sáng khác nhau, làm thay đổi kích thước các nhân tố giải phẫu ở thân và lá. Ví dụ lá 

cây ở ngoài ánh sáng dày hơn, tỷ lệ mô dậu, mô khuyết lớn hơn; lá ở trong bóng râm 

mỏng hơn, tỷ lệ mô dậu, mô khuyết giảm đi từ 1,5 - 2,5 lần; ở trong tối có thể hoàn 

toàn không có mô dậu v..v. Sự biến đổi trên sẽ làm suy yếu các chức năng sinh lý của 

cây hoặc làm rối loạn sự trao đổi chất trong tế bào. ánh sáng còn ảnh hưởng đến độ dày 

vỏ cây, đến sinh trưởng của hệ rễ và kích thích hoạt động chồi bất định của cây rừng. 

 Ánh sáng ảnh hƣởng tới sự phát triển cành, nhánh, tán cây rừng.  

Điều này được thể hiện ở tán của cây ở ngoài rừng có số lượng cành nhánh 

nhiều hơn cây mọc ở trong rừng. Qúa trình tỉa thưa của rừng xảy ra do thiếu ánh sáng. 

 Ánh sáng ảnh hƣởng tới quá trình ra hoa, kết quả, sản lƣợng và chất 

lƣợng quả, ảnh hƣởng đến quá trình nảy mầm hạt giống của cây rừng.  

Trong thực tế những cây mọc lẻ hoặc mọc ở bìa rừng sẽ ra hoa kết quả sớm hơn, 

số lượng và chất lượng quả cao hơn. Ngay ở trên cùng một cây, phần ngọn phía trên 

tán thường thường cho hoa quả nhiều và tốt hơn (quả to, nặng và chín đều). Do ánh 

sáng kìm hãm sự nảy mầm của hạt, nên có nơi người ta đã cất trữ hạt bằng cách dùng 

ánh sáng mạnh để làm giảm khả năng nảy mầm của hạt trong một giới hạn  thời gian 

nhất định. 

Ánh sáng ảnh hƣởng tới tầng cây bụi, thảm tƣơi dƣới tán rừng. 

 Ảnh hƣởng của ánh sáng tới hoạt động của vi sinh vật đất. ánh sáng kích 

thích cự hoạt động của vi sinh vật đất đặc biệt vào thời kỳ lạnh. 

 Ảnh hƣởng của ánh sáng đến các giai đoạn tái sinh của rừng. 

Ngoài ra ánh sáng còn ảnh hưởng tới các nhân tố sinh thái khác như nhiệt độ, 

ẩm độ, không khí, gió… Từ đó sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến đời sống cây rừng. 

1.4.1.3. Sự thích nghi của thực vật đối với các chế độ chiếu sáng 

Yêu cầu ánh sáng của các loài cây gỗ không giống nhau, một số loài cây ưa 

sáng sống yếu ớt hoặc chết ở điều kiện bóng râm. Một số loài cây khác thì sống trong 

bóng râm, có khả năng sinh trưởng và phát triển bình thường ở điều kiện che bóng, 

biểu hiện của nó là giảm cường độ quang hợp và kết quả là giảm mức độ hình thành 

sinh khối. Các cây chịu bóng có khả năng giữ được cường độ trong bóng râm. Sự hình 

thành các chất hữu cơ trong quá trình quang hợp lớn hơn sự tiêu phí trong quá trình hô 

hấp. 

Trong thực tế sản xuất lâm nghiệp, người ta thường căn cứ vào những đặc trưng 

hình thái để xác định loài cây ưa sáng hay chịu bóng. Các đặc trưng đó gồm: 
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(1) Mật độ hoặc độ khép tán của cây rừng: cây ưa sáng thì lá ít và tán thưa, có nghĩa 

là ánh sáng lọt xuống nhiều hơn. 

(2) Sự tỉa cành tự nhiên: Cây ưa sáng tán vươn cao, tỉa cành tốt. Cây chịu bóng tán 

thấp và kéo dài bề ngang hơn. 

(3) Tốc độ tỉa thưa của cây rừng: cây ưa sáng tỉa thưa sớm, cường độ tỉa thưa cao 

hơn và tính đến tuổi thành thục chỉ còn lại 5 - 6% số lượng cây sống sót. 

(4) Khả năng sống trong bóng râm của cây tái sinh: với những loài cây chịu bóng 

khả năng sông trong bóng râm mạnh hơn, còn cây ưa sáng thì có thể sống yếu ớt hoặc 

chết. 

1.4.1.4. Chế độ chiếu sáng trong rừng 

Theo Nestrerop (1954) sự phân bố ánh sáng ở trong rừng được cân bằng như: 

 Ánh sáng phản xạ: 20 - 25% 

 Ánh sáng hấp thụ: 37 – 70 % 

 Ánh sáng xuyên qua tán: 5 - 40% 

Rừng lọt sáng nhiều hay ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, độ cao mặt trời 

(ho), độ tán che của rừng, độ đầy, độ khép tán của các cây gỗ, độ đầy và hình dạng của 

lá, chiều cao và mật độ của rừng…. Điều kiện tốt để cho các tia sáng xuyên qua tán 

rừng thường được quan sát thấy trong điều kiện thời tiết nhiều mây hoặc trời râm. Còn 

nếu trời quang mây thì các sáng xuyên qua nhiều nhất vào những buổi trưa(ho ~90
o
) và 

thấp nhất thường ở ho~10 – 18
o
. Trong cùng một độ tàn che hoặc độ đầy thì các loài 

cây khác nhau có độ lọt sáng khác nhau. Dưới tán rừng của những loài cây ưa sáng có 

tồn tại nhiều cây tái sinh của các cây chịu bóng và nhiều khi chúng mọc rất tốt ở độ tàn 

che 0,7 - 0,8. 

Sự lọt sáng của các bức xạ quang hợp còn phụ thuộc vào tuổi rừng, ở thời kỳ 

sinh trưởng và phát triển của rừng mạnh nhất thì độ lọt sáng qua tán rừng sẽ thấp nhất. 

Cường độ lọt sáng dưới tán rừng còn có quan hệ với cấp đất và kiểu rừng.  

Chế độ chiếu sáng dưới tán rừng có những đặc điểm riêng biệt được thể hiện ở 

những điểm chính sau: 

- ở trong rừng thời gian chiếu sáng trong một ngày thường bị rút ngắn từ 1- 3 

giờ. 

- Sự thay đổi thành phần quang phổ của bức xạ mặt trời được biểu hiện ở các tia 

đỏ và tia hồng ngoại tăng đến 80 - 100%. Dưới tán rừng lá rộng cho ánh sáng đi qua 1 - 

2% bức xạ sinh lý. 

- Các chấm sáng ở trên mặt đất dưới tán rừng không cố định mà nó di chuyển vị 

trí theo  không gian và thời gian. ánh sáng đi qua tán rừng sẽ tập trung ở dạng nhiều 
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điểm hoặc dạng vệt, có các bóng râm và nửa bóng râm xuất hiện do gió đung đưa các 

tán rừng, vì vậy chế độ ánh sáng dưới tán rừng luôn không cố định. 

Sự biến đổi ánh sáng theo chiều thẳng đứng có ý nghĩa quan trọng đối với sinh 

trưởng, phát triển của rừng nhiều tầng. Nguồn ánh sáng xuyên qua tán rừng có ảnh 

hưởng đến điều kiện sống các cây tầng khác, đến tái sinh rừng, đến mức độ phát triển 

cây bụi, thảm tươi, dây leo và tạo ra ánh sáng, nhiệt độ ở mặt đất cho hoạt động của vi 

sinh vật. 

ánh sáng dưới tán rừng là một trong những nhân tố chủ yếu để xác định tình 

trạng lớp cây tái sinh dưới tán rừng. Thường khi tuổi lớp cây tái sinh tăng lên thì nhu 

cầu ánh sáng của nó cũng tăng theo. Các loài cây ưa sáng yêu cầu ánh sáng lớn hơn, tái 

sinh của các loài cây này sẽ chết ở điều kiện ánh sáng 10 -12%, ở tuổi nhỏ (dưới 2 tuổi) 

và 25 - 30% ở tuổi lớn hơn (5 -10 tuổi) (V.A. Alecxêep,1975) 

1.4.1.5. Điều khiển ánh sáng và nâng cao sản lượng rừng trong thực tiễn sản 

xuất lâm nghiệp 

Điều khiển ánh sáng trong rừng là con đường kinh tế nhất trong việc tác động 

vào hoàn cảnh nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng rừng.  ánh sáng mặt trời có ảnh 

hưởng rất lớn đến sự hình thành lá, cành, kích thước và hình dạng thân cây, sự tỉa cành, 

tỉa thưa tự nhiên, sự phát triển của thảm cỏ tươi, cây bụi, sự phân giải thảm mục… ảnh 

hưởng đến tăng trưởng và chất lượng gỗ cũng như đến chất lượng hạt giống cây rừng. 

Sự tích lũy chất hữu cơ và năng lượng hóa học trong quá trình quang hợp của 

cây rừng có mối quan hệ rất chặt chẽ với hoạt động của bộ máy quang hợp. Cho nên 

chúng ta có thể biến đổi hoặc điều khiển cường độ quang hợp bằng cách tăng hoặc 

giảm nguồn ánh sáng bằng cách biến đổi độ tàn che của rừng để tạo ra một hoàn cảnh 

ánh sáng theo ý muốn ở trong rừng. Điều đó có ý nghĩa là chúng ta tạo ra ảnh hưởng 

tốt đối với sinh trưởng và phát triển của cây rừng. Đó là một trong những cơ sở lý luận 

của kinh doanh rừng đặc biệt là chặt nuôi dưỡng, chặt tỉa thưa, khai thác chọn hợp 

lý…. nhằm nâng cao sản lượng rừng. 

Mật độ rừng lớn sẽ dẫn đến kích thước tán cây rừng bị giảm. Để giữ cho tán 

rừng ở mức độ tối ưu và để có cường độ quang hợp ở mức độ cao nhất thì việc chặt đi 

một số cây (chặt nuôi dưỡng) để tạo ra một khoảng không gian dinh dưỡng thích hợp là 

rất cần thiết. Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng rừng có độ tàn che 0,7 - 0,8 là tốt nhất, 

nên thay đổi độ tàn che, thay đổi tán rừng một cách từ từ, từng bước một. Cường độ tỉa 

thưa đối với các loài cây khác nhau, các loại rừng, các loại tuổi và điều kiện lập địa 

khác nhau là phải khác nhau. 

Độ chiếu sáng không đều ở các phía nên có cây rừng bị lệch tán, gỗ bị lệch tâm, 

thân sẽ bị cong (phía bị chiếu sáng nhiều sẽ mọc chậm hơn và cây sẽ bị cong về phía 
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đó) và từ đó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng gỗ, chất lượng sản phẩm của rừng… Như vậy 

điều khiển ánh sáng trong rừng bằng cách chặt nuôi dưỡng sẽ có tác dụng làm cho tán 

cây rừng, thân cây phát triển tốt, cân đối sẽ cho chúng ta sản phẩm tròn đầy và chất 

lượng cao. 

Ánh sáng còn ảnh hưởng đến sự ra hoa, qủa, chất lượng hạt giống của cây rừng. 

Ví dụ: trong một cây ở phần phía Đông Nam cho ta chất lượng hạt giống nhiều hơn và 

chất lượng cao hơn, tỷ lệ nảy mầm nhiêu hơn, thời gian ngủ nghỉ của hạt giống ít hơn 

so với những hạt giống ở phía Tây Bắc của tán rừng. Những cây mọc ở ngoài rừng hay 

bìa rừng sẽ ra hoa, quả sớm hơn so với những cây cùng loài mọc ở trong rừng rậm. Vì 

vậy trong kinh doanh rừng giống cần thiết phải chặt nuôi dưỡng một cách có hệ thống 

và thường xuyên để luôn đảm bảo ánh sáng cho cây mọc nhằm tăng sản lượng, chất 

lượng quả, hạt của rừng. 

Đối với những khu rừng gần thành thục và đã thành thục, để đảm bảo tái sinh 

sau khai thác, người ta tiến hành chặt tỉa thưa một số cây trước lúc khai thác nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi về ánh sáng cho việc xuất hiện dưới tán rừng một lớp cây tái sinh 

và tạo điều kiện ánh sáng thuận lợi cho sinh trưởng của cây tái sinh. 

Trong trồng rừng, việc xác định hướng các hàng cây, cự ly cây hỗn giao giữa 

các loài có ý nghĩa lớn trong việc tận dụng ánh sáng mặt trời để nâng cao sản lượng 

cũng như chất lượng của rừng. 

1.4.2. Mối quan hệ giữa rừng và nhiệt độ 

1.4.2.1. Ý nghĩa của nhiệt độ trong đời sống của rừng 

Bức xạ mặt trời là nguồn nhiệt chủ yếu của mặt đất, bên cạnh đó còn có nguồn 

nhiệt từ các lớp đất đi vào khí quyển do sự phân giải các chất hữu cơ và do phát sóng 

điện từ đưa đến. 

Nhiệt lượng trên bề mặt đất và sự phân phối trong năm có ý nghĩa nhất định đối 

với đời sống thực vật. Nhiệt độ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình sống của thực vật như: 

quang hợp, hô hấp, hút các chất hữu cơ và vô cơ, sinh trưởng, tích lũy khối lượng gỗ, 

hình thành quả và hạt, phân bố rừng. 

Trong quá trình quang hợp, muốn hình thành một phân tử chất hữu cơ, phải tiêu 

tốn một lượng năng lượng nhiệt là 674 Kcal. Cường độ quang hợp phụ thuộc vào nhiệt 

độ không khí trong giai đoạn phản ứng nhiệt. 

Các mô thực vật hoạt động sống trong khoảng nhiệt độ từ 0 - 50
0
C. Nhiệt độ 

thích hợp nhất trong khoảng từ 15 - 20
0
C. Khi nhiệt độ tăng, hoạt động của thực vật sẽ 

tăng lên đến lúc đạt được nhiệt độ tối ưu và sau đó giảm dần đến khi nhiệt độ rất cao. 

Thực vật sẽ chết do quá trình sinh lý bắt đầu bị rối loạn hoàn toàn. 



 

 

23 

Sự trao đổi chất thấp được xác định bằng điểm băng của nước tự do (0
0
C) và sự 

hạn chế của protein do nhiệt độ cao (50 - 60
0
C). Nhiệt độ tối đa và tối thấp đều có ảnh 

hưởng rõ rệt đến đời sống cây rừng.  

Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình tái sinh và dạng sống của thực vật. 

Đặc diểm chế độ nhiệt độ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của thực vật. 

Cây chỉ có khả năng đâm chồi, nẩy lộc ở nhiệt độ không khí > 0
0
C. Các yếu tố như: 

tổng nhiệt lượng, chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm đều ảnh hưởng đến 

sinh trưởng của thực vật. Ngoài ra sinh trưởng còn phụ thuộc vào loài cây, các quần thể 

và điều kiên nơi mọc của chúng. 

1.4.2.2. Cân bằng nhiệt ở mặt đất và trong rừng 

Năng lượng cân bằng bức xạ mặt đất bị phân tán cho sự trao đổi nhiệt ở các tằng 

thạch quyển, thủy quyển, chi phí cho sự bốc hơi nước và cho sự đốt nóng tầng khí 

quyển gần mặt đất. Sự phân tán năng lượng có thể biểu thị ở dạng phương trình cân 

bằng nhiệt (budaco, 1971) như sau:   R = L*E + P + A 

+ R: Dòng năng lượng bức xạ hoặc cân bằng bức xạ 

+ L: Nhiệt lượng để hình thành hơi nước, phụ thuộc vào nhiệt độ bốc hơi, bề mặt 

+ E: Lượng nước bốc hơi (kg) 

+ L*E: Chi phí nhiệt cho bốc hơi (Kcal) 

+ P: Dòng nhiệt từ mặt đất đến tầng khí quyển 

+ A: Dòng nhiệt từ mặt đất đến các tầng dưới đất. 

Sự cân bằng nhiệt ở mặt đất dưới tán rừng khác với ở chỗ trống không có rừng 

là do phần năng lượng mặt trời bị phân tán cho sự bốc hơi sinh lý và cho sự hình thành 

sinh khối trong quá trình quang hợp. 

Phương trình cân bằng nhiệt dưới tán rừng có thể biểu thị dưới dạng sau” 

Rt = Eqh+ Ebt+Ebđ+Et2+ Et 

Trong đó: Rt : Dòng nhiệt bức xạ trên tán rừng 

                 Eqh: Chi phí nhiệt cho quang hợp 

                 Ebt: Chi phí nhiệt cho bốc hơi vật lý từ tán cây 

                 Ebđ: Chi phí nhiệt cho bốc hơi vật lý từ mặt đất, cây bụi, cỏ 

                   Et2: Chi phí cho trao đổi không khí giữa rừng và không khí đi qua 

                  Et:  Chi phí nhiệt cho thoát hơi nước   

Nói chung rừng lợi dụng những năng lượng mặt trời trong quá trình quang hợp 

từ 0,9 - 1,1% lớn hơn đồng cỏ khoảng 3 lần. 

1.4.2.3. Ảnh hưởng của rừng đến nhiệt độ 

Rừng có ảnh hưởng rõ rệt đến nhiệt độ của không khí và nhiệt độ đất. Mùa đông 

nhiệt độ không khí trong rừng lá rộng cao hơn ở ngoài rừng khoảng 0,5 - 3,0
0
C, ngược 
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lại mùa hè nhiệt độ trong rừng thấp hơn ngoài rừng từ 1,5 - 2,5
0
C. Vào mùa hè trời 

quang mây, nhiệt độ không khí vào ban ngày trong rừng thấp hơn ngoài rừng từ 2 -5
0
C, 

vào ban đêm cao hơn từ 2 - 3
0
C. 

Các nhân tố như độ cao, địa hình, độ dốc, hướng phơi, lượng thảm mục… đều 

ảnh hưởng đến sự biến động và chế độ nhiệt độ đất dưới tán rừng. 

1.4.2.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ cực hạn cao, thấp đến cây rừng 

Các tế bào thực vật chỉ có khả năng tồn tại trong một giới hạn nhiệt độ nhất 

định. Nếu nhiệt độ thấp quá hoặc cao quá thì cây rừng sẽ sinh trưởng kém hoặc bị chết 

vì không còn khả năng hoạt động. 

Nhiệt độ cực hạn cao sẽ gây nhiều nguy hiểm cho thực vật như làm cho cây 

rừng bị khô kiệt nước trong thân và lá, gây bỏng cổ rễ cây con, phá hủy diệp lục, gây ra 

rối loạn hô hấp và các quá trình sinh lý khác… nếu nhiệt độ quá cao cây sẽ bị chết. Đất 

rừng cũng bị quá nóng dẫn đến cây bị lở cổ rễ, rộp vỏ cây và cháy cổ rễ các cây rừng. 

Những hiện tượng trên thường xuất hiện vào đầu hè khi nhiệt độ cao, và do sự chênh 

lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm. 

Nhiệt độ cực hạn thấp làm cho các cơ quan của thực vật bị tổn thương như nước 

sẽ bị đóng băng hoặc hình thành các tinh thể băng trong các kẽ gian bào, sau đó trong 

các tế bào sẽ bị khô và bị hại cơ giới, cuối cùng Protêin bị biến chất và tế bào chất bị 

hủy hoại. Tùy theo mức độ lạnh mà gây ra bất lợi ở mức độ khác nhau đối với thực vật. 

Vì nhiệt độ quá lạnh sẽ kìm hãm tất cả các quá trình chủ yếu của cây như: sinh trưởng, 

quang hợp, hô hấp, trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng v..v… ở mức độ khác nhau, 

cho nên ở những cây rừng nều gặp rét kéo dài và rét đậm sẽ hình thành những vết nứt 

sâu ở vỏ cây, thậm chí ở cả trong gỗ, tạo điều kiện để sâu bệnh xâm nhập. 

Vào mùa đông ở những khu vực có nhiệt độ quá thấp sẽ là nguyên nhân làm 

chết cây rừng đặc biệt là cây tái sinh, cây non ở vườn ươm hoặc cây mới trồng. Nhiệt 

độ tối thấp gây chết khác nhau theo các loài cây như giẻ: - 45
o
C, sau sau : - 38

0
C, bạch 

đàn : - 17
0 

C. Tính chịu rét của các loài cây gỗ được xác định bằng khả năng tích lũy 

các chất trong tế bào như dịch tế bào (đường, mỡ) và sự giảm hàm lượng nước tự do 

vào mùa đông. 

1.4.2.5. Một số biện pháp phòng chống nhiệt độ cực hạn 

Sự điều hòa chế độ nhiệt độ trong rừng (kho khai thác, thung lũng, và ở vườn 

ươm có ý nghĩa rất lớn. Bằng cách tỉa thưa cây rừng hoặc khai thác chọn ở tầng trên có 

thể làm tăng độ chiếu sáng dưới tán rừng lên 2 ữ 3 lần và tăng nhiệt độ mặt đất khoảng 

2 - 3
0
C. Trong thực tế sản xuất lâm nghiệp người ta thường áp dụng một số biện pháp 

phòng chống nhiệt độ cự hạn như sau: 
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- Nhanh chóng phát hiện và dự báo kịp thời để chủ động tìm ra các biện pháp 

phòng chống. 

- Chọn phương thức khai thác rừng và chặt nuôi dưỡng và xác định các chỉ tiêu 

kỹ thuật hợp lý. 

- Chọn đất trồng rừng thích hợp với đặc điểm sinh thái các loài cây và chọn loài 

cây trồng hỗn giao hợp lý để tạo ra những cấu trúc rừng ổn định. 

- ở vườn ươm cần che phủ hợp lý cho các luống cây con, tưới nước thường 

xuyên khi nắng hạn, bón phân, hun khói hoặc chăm sóc cẩn thận khi gặp trời lạnh. 

- Tạo ra các đai rừng phòng hộ ngăn chặn tác động của nhiệt độ cao, thấp xung 

quanh khu vực vườn ươm. 

1.4.3 Quan hệ giữa rừng và nƣớc 

1.4.3.1. Ý nghĩa của nước trong đời sống của rừng 

Nước là hợp chất vô cơ rất cần thiết cho đời sống của rừng. Nguồn nước cung 

cấp cho cây rừng chủ yếu từ đất, nhưng lượng nước trong khí quyển cũng có ý nghĩa 

lớn bởi nó ảnh hưởng đến nguồn nước trong đất. Nước mưa có vai trò bổ sung nước 

cho đất, đồng thời bổ sung cho thực vật các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên mưa to, mưa 

rào, mưa đá gây hại lớn cho thực vật. ở nơi đất dốc mưa gây ra xói mòn, rửa trôi, thái 

hóa đất. Khi mưa to gây lũ lụt thiệt hại đối với thực vật. 

Nước là điều kiện tồn tại không thể thiếu được của các sinh vật trên trái đất, là 

thành phần cấu tạo nên cơ thể thực vật. Trong cây rừng chứa đến 60 - 80% trọng lượng 

là nước. 

Trong qúa trình trao đổi chất, để tạo ra 1 tấn gỗ sẽ phải chi phí 1 lượng nước 

khoảng 900 - 1.100 tấn nước. Nước cần thiết cho quá trình trao đổi chất và cung cấp 

cho quá trình thoát hơi nước nhằm hạ nhiệt độ lá cây xuống 6 - 10
0
C vào lúc trời nắng 

nóng. 

Nước có vai trò quan trọng trong sự nảy mầm của hạt giống, nước kích thích hệ 

thống enzim trong hạt, tạo ra sự cân bằng nước, tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy 

cây sinh trưởng, một số loài cây gỗ, bụi thường phát tán nhờ nước. 

Nước và nhiệt là hai nhân tố tạo thành trường nhiệt, ẩm xác định sự phân bố của 

thực vật trên trái đất.  

1.4.3.2. Nguồn nước của thực vật 

*. Độ ẩm không khí 

Trong không khí thường xuyên có hơi nước, tùy từng điều kiện cụ thể, hàm 

lượng hơi nước có thể chiếm từ xấp xỉ 0 ữ 4% thể tích không khí. Nguồn hơi nước 

trong khí quyển là mặt đất, biển, hồ, sông ngòi, thực vật bốc hơi vào khí quyển. Vì vậy 
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càng xa mặt đất, hàm lượng hơi nước trong khí quyển càng thấp. Lên khỏi tầng bình 

lưu trong không khí hầu như không có hơi nước nữa. 

*. Nguồn nước mưa 

Mưa là nguồn nước chính của thực vật. Mưa sẽ rơi khi không khí nóng ẩm được 

làm lạnh thấp hơn điểm sương. Điểm sương là nhiệt độ mà từ đó trở xuống không khí 

bắt đầu bão hòa hơi nước. 

Nếu hơi nước được ngưng kết thấp hơn điểm đóng băng thì sẽ hình thành tuyết 

và cao hơn điểm đóng băng sẽ hình thành mưa, nếu nhiệt độ dưới 0
0
C sẽ hình thành 

mưa đá hay tuyết, khi hơi nước ngưng kết trên bề mặt lạnh gần đất sẽ hình thành lên 

một lớp sương. 

ảnh hưởng của mưa với thực vật là gián tiếp thông qua việc bổ sung ẩm độ cho 

đất. ảnh hưởng có tính chất cơ giới của mưa đối với cây rừng như mưa đá, mưa tuyết, 

mưa rào là nguyên nhân làm cho rừng và cây con bị hại hoặc chất lượng bị giảm. 

*. Sương 

Sương và sương mù có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phân bố của cây rừng, 

sương làm giảm hoặc làm mất đi sự thoát hơi nước của thực vật. 

Vào mùa hè, sương mù có ảnh hưởng đến khí hậu rừng, nó tác động trực tiếp 

đến độ ẩm của cây và cũng gián tiếp làm giảm thời gian chiếu sáng, làm giảm nhiệt độ 

mùa hè, làm tăng nồng độ CO2. Nhiều nghiên cứu cho thấy: cây rừng hấp thụ nước từ 

không khí, trong đó có cả sương mù; tán cây rừng hấp thụ nước ngưng kết từ sương mù 

và một phần lượng nước này rơi xuống đất sẽ làm tăng độ ẩm đất do đó ảnh hưởng đến 

sinh trưởng của cây rừng. Ngoài ra các nhà nghiên cứu còn cho rằng: ở ngoài chỗ trống 

có khi đến 40 ngày không có mưa, nhưng tán rừng với 5 cây rừng vẫn thu được trên 

500mm nước do sương mù rơi xuống. 

1.4.3.3. Sự tuần hoàn nước giữa đất và cây rừng 

Sự tuần hoàn các chất dinh dưỡng chỉ có thể xảy ra khi có sự tuần hoàn nước từ 

đất theo rễ cây lên lá, sau đó vào khí quyển và từ khí quyển đi ngược lại xuống đất. Đa 

số các chất dinh dưỡng ở trong đất thường ở dạng ion, những chất này muốn đi vào cây 

phải có độ ẩm đất (nước trong đất để hòa tan). Khi cây hút nước các chất dinh dưỡng 

sẽ cùng đi vào rễ cây, thân cây và lên lá trong dạng hòa tan. Như vậy nước là phương 

tiện vận chuyển mọi chất dinh dưỡng cho cây. Sự thoát hơi nước từ mặt lá cây đã tạo ra 

khả năng vận chuyển nước từ dưới đất lên ngọn cây cao, và đóng vai trò quan trọng 

trong việc bổ sung hơi nước cho khí quyển (độ ẩm không khí). Và cuối cùng mưa khí 

quyển rơi xuống sẽ bổ sung lượng nước ở trong đất. 
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Phần lớn diện tích trên trái đất đều ở trạng thái thiếu nước. Vì vậy có thể nói 

nước là nhân tố giới hạn quan trọng của sự phân bố và sinh trưởng của rừng. Sự tuần 

hoàn nước có ảnh hưởng đến dòng sông, suối và lượng nước trong đất. 

1.4.3.4. Tính thích nghi của thực vật với chế độ nước 

Nhu cầu nước của thực vật là lượng nước cần thiết để đảm bảo mọi quá trình 

hoạt động của thực vật diễn ra bình thường 

Yêu cầu nước đó là quan hệ của thực vật với điều kiện ẩm độ của hoàn cảnh và 

khả năng thích nghi với lượng nước cần thiết trong điều kiện nhất định. 

Căn cứ vào mức độ quan hệ của thực vật người ta chia ra các nhóm thực vật 

như: 

+ Thực vật chịu hạn: là những thực vật mọc được ở nơi khô, có khả năng chịu 

hạn rất cao nhờ biện pháp thích ứng của nó. 

+ Thực vật chịu khô: trung gian giữa nhóm chịu hạn và ưa ẩm trung bình. 

+ Thực vật trung tính : yêu cầu độ ẩm trung bình và chúng có khả năng chống 

chịu hạn ở mức độ nhất định. 

+ Thực vật ưa ẩm: yêu cầu độ ẩm trung bình và không chịu được khô hạn, ở nơi 

khô rễ của chúng kém phát triển, ăn nông, ít phân nhánh. 

Đối với nhóm chịu hạn chúng có ý nghĩa thiết thực đối với công tác trồng rừng, 

chúng có khả năng chống lại điều kiện khô hạn bằng cách dựa vào tổ chức bảo vệ là lá 

có vẩy, lá cứng, có lông và tầng cutin để giữ nước ở tế bào và giảm sự thoát hơi nước, 

có hệ rễ phát triển để hút nước. Mặt khác chúng có khả năng rút vào trạng thái ngủ 

nhanh khi gặp hạn và khi có nước lại tiếp tục sinh trưởng rất nhanh. 

1.4.3.5. Ảnh hưởng của rừng tới cân bằng nước 

 

 

Trong đó:  

- R: nguồn nước mưa (mm) 

- E: nước bốc hơi (mm) 

- T: thoát hơi nước 

- S: dòng chảy bề mặt (mm) 

- W: dòng thấm vào đất (mm) 

Trong công thức trên cho thấy ảnh hưởng của cây rừng tới cân bằng nước như: 

+ Lượng nước bốc hơi (E): trong rừng lượng nước bốc hơi ít hơn ngoài chỗ 

trống, lượng nước bốc hơi phụ thuộc vào tán rừng và độ dày của tán, cấu trúc của rừng, 

cường độ mưa, ẩm độ nhiệt độ không khí và gió… 

R = E + T + S + W 
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ở rừng lá rộng, mật độ cao, E nhỏ hơn rừng lá kim thưa và càng nhỏ hơn so với 

nơi đất trống.  

+ Phần S: dòng chảy bề mặt phụ thuộc vào độ che phủ của rừng, cây bụi, thảm 

tươi, thảm mục, độ dốc, chiều dài sườn dốc, cường độ và thời gian kéo dài trận mưa, 

phụ thuộc vào cấu trúc rừng… 

Thông thường rừng chưa bị tác động thì dòng chảy bề mặt khoảng 2% tổng 

lượng mưa, còn ở nơi đất chặt, tầng mùn, thảm mục bị phá hoại thì dòng chảy bề mặt 

lớn. ở rừng tạo ra các điều kiện thuận lợi để chuyển dòng chảy bề mặt thành dòng thấm 

xuống đất và tầng nước ngầm. 

+ Phần W: Dòng chảy ngầm phụ thuộc bởi tổng lượng nước bốc hơi, lượng 

nước chảy bề mặt, đặc điểm vật lý của đất, thảm mục, mùn của lớp đất mặt, lượng 

mưa, cường độ mưa… ảnh hưởng của rừng đến lượng nước ngầm phụ thuộc vào hoàn 

cảnh sinh thái và thực trạng rừng. Nhìn chung rừng có khả năng tích lũy nước trong đất 

và nâng cao trữ lượng nước ngầm.    

Trong thực tế kinh doanh rừng chúng ta cần phải xác định các nhân tố ảnh 

hưởng nêu trên để điều chỉnh cấu trúc rừng nhằm quản lý, bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn 

nước, cũng như việc phòng chống xói mòn, rửa trôi, thoái hóa đất và phòng chống lũ 

lụt, hạn hán. 

1.4.3.6. Vai trò bảo vệ, điều hòa nguồn nước của rừng 

Rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước, làm tăng dòng chảy 

các suối vào thời kỳ khô hạn và tăng tổng lượng nước chảy các suối (cả dòng chảy bề 

mặt và dòng chảy ngầm). Rừng giữ gìn và tích lũy ẩm độ ở dạng tăng trữ lượng nước 

trong đất và trong tầng nước ngầm. Qua đó sẽ tiết kiệm được lượng nước bốc hơi từ mặt 

đất và nuôi dưỡng nguồn nước ở các sông suối, làm sạch nguồn nước và cải thiện chất 

lượng nước. Vai trò bảo vệ nguồn nước lớn nhất của rừng là chống được dòng lũ bề mặt, 

tăng được dòng thấm xuống đất, nuôi dưỡng được nguồn nước suối vào thời kỳ khô hạn. 

Qua tài liệu nghiên cứu của các nhà khoa học Nga cho biết rằng: 

+ Dòng chảy hàng năm của các con sông được tăng lên ở các khu vực có diện 

tích rừng tăng và dòng chảy hàng năm các con sông ở nơi nhiều rừng nhiều hơn so với 

ở nơi ít rừng trong khu vực. 

+ Dòng thấm tăng sẽ làm tăng mực nước ngầm và được quan sát thấy ở những 

lưu vực có diện tích rừng tăng. 

+ Ở vùng núi, tổng dòng chảy hàng năm tăng cùng với sự tăng diện tích rừng ở 

các lưu vực suối, đồng thời dòng thấm xuống đất cũng tăng. 

Rừng có vai trò điều hòa nguồn nước, được biểu hiện ở chỗ làm giảm dòng chảy 

bề mặt và chuyển nó vào lượng nước thấm xuống đất và vào tầng nước ngầm. Kết quả 
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đó sẽ đảm bảo cho việc cung cấp nước cho các hồ chứa. Khắc phục được xói mòn đất, 

hạn chế lắng đọng lòng sông, lòng hồ, điều hòa được dòng chảy các con sông, suối 

(tăng lượng nước sông, suối vào mùa khô, giảm lượng nước sông suối vào mùa mưa). 

Vai trò chủ yếu của hệ sinh thái rừng trong việc điều hòa nước thuộc về đất, nơi 

đã hình thành nên các quần xã thực vật rừng. Điều này có liên quan rất chặt chẽ với cấu 

trúc của lớp thảm thực vật che phủ mặt đất. Tại đó không chỉ có các tầng thực vật trên 

mặt đất mà còn có lớp thảm khô, thảm mục, mùn và hệ thống rễ cây…. đều có ảnh 

hưởng đến khả năng điều hòa nước. Trong các vùng rừng dòng chảy bề mặt thấp hơn 

so với dòng chảy bề mặt ở các hệ sinh thái khác (cùng điều kiện địa lý) vì phần lớn 

lượng nước chảy trên bề mặt trong rừng bị thấm xuống đất. Vai trò điều hòa nước của 

đất rừng bị phá hủy khi lớp thảm thực vật trên đó bị hủy hoại do khai thác, do chăn thả 

trâu bò… Vì vậy khi khai thác rừng cần lưu ý bảo vệ thảm tươi, thảm mục của rừng. 

Khả năng điều hòa nước của rừng nên hiểu là tổng lượng nước mà rừng có thể 

giữ ở phần trên mặt đất và phần trong thảm mục, trong đất cũng như phần chuyển vào 

tầng nước ngầm. Chỉ tiêu này có thể bị thay đổi dưới ảnh hưởng của những tác động 

hoạt động sản xuất kinh doanh ở rừng. 

Rừng có vai trò lớn trong việc bảo vệ bờ sông, bờ đập: những đai rừng dọc hai 

bờ sông có vai trò chống xói lở và giữ chặt đất nhờ hệ thống rễ bám sâu trong đất, 

chống lại tác động xâm thực các dòng chảy (đặc biệt khi có lũ) 

Hiệu quả chống xói mòn xâm thực của rừng (ở nơi bờ bị lõm vào) phụ thuộc 

vào độ dầy của hệ thống rễ cây và khả năng mọc xuyên qua đất, xuống các tầng đất 

sâu. Chính các hệ thống rễ cây này sẽ chống lại những tác động cơ giới của dòng chảy 

gây phá hủy tầng đất dầy ở chỗ lõm vào hai bên bờ sông. Các loại thực vật cây gỗ, cây 

bụi khi có hệ thống rễ của chúng xuyên qua bờ bằng tác động cơ giới chúng sẽ giữ cho 

bờ khỏi bị sụt lở và khi tán cây thoát hơi nước sẽ hút nước từ đất lên, làm tăng thêm 

tính ổn định của bờ sông. 

Như vậy: rừng hai bên bờ sông sẽ có tác dụng đến dòng chảy của sông khác 

nhau. ở chỗ lõm của bờ, rừng có khả năng chống xói mòn, còn ở chỗ lồi của bờ sông 

rừng sẽ đảm nhiệm vai trò tích lũy và giữ chặt lượng phù xa cho bờ sông. Vì vậy, 

những dải rừng phòng hộ hai bên bờ sông, hồ có vai trò lớn trong việc giữ gìn, bảo vệ 

nguồn nước và bảo vệ bờ sông, bờ đập. 

1.4.4. Mối quan hệ giữa rừng với không khí và gió 

1.4.4.1. ảnh hưởng của không khí và gió đến rừng 

1.4.4.1.1. Thành phần không khí và ý nghĩa sinh thái 

CO2 và O2 là nguyên liệu cơ bản trong quá trình quang hợp của thực vật 
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- CO2  (0,032%): cường độ quang hợp rất nhạy cảm với hàm lượng CO2 trong 

khí quyển. Mỗi ha rừng cần khoảng 4 tấn C /năm, tương đương với 1.800.000 m
3
 

không khí.  

Cây rừng hấp thu CO2 không chỉ trong khí quyển mà còn từ đất mà còn từ đất co 

quá trình phân giải thảm mục. Đất có tỷ lệ mùn cao, lượng CO2 giải phóng ra nhiều 

hơn trong cùng một điều kiện phân giải.  

Ngày nay các hoạt động của con người đang làm  hàm lượng CO2 tăng lên trong 

khí quyển, và hậu quả là hiện tượng hiệu ứng nhà kính đang làm cho nhiệt độ trái đất 

tăng dần lên. Hiện tượng này đang ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh trưởng phát triển của 

nhiều loài cây rừng. 

- O2 : Chiếm khoảng 21, 24 % thể tích không khí. Môi trường nước và đất có kết 

cấu cứng, chặt lượng O2  đôi khi không đáp ứng đủ nhu cầu của cây rừng. 

- N: chiếm khoảng 78% thể tích không khí. Cây rừng không có khả năng sử 

dụng trực tiếp Nitơ ở dạng khí tự do. Một số loài vi khuẩn cộng sinh ở cây họ đậu 

(Rhizobium), một số loài tảo, một số vi khuẩn sông trên lá, và một số sinh vật bì sinh 

của rừng mưa nhiệt đới có khả năng cố định sinh học Nitơ. 

Hiện tượng phóng điện trong khí quyển, oxyt nitơ được tổng hợp từ N và O2 rơi 

xuống theo nứơc mưa và cung cấp cho đất. 

- Không khí nhiễm bẩn (H2S, SO2, Cl2…) gây ảnh hưởng bất lợi đến đời sống 

của một số loại cây rừng, đặc biệt là các loài địa y và thực vật phụ sinh. 

-Ngoài ra các hiện tượng điện từ trong khí quyển như sấm, sét gây tổn thương 

cơ giới cho cây rừng và làm cháy rừng. 

1.4.4.1.2. ảnh hưởng của gió và bão đến rừng 

- Ảnh hưởng tích cực: truyền phấn, phát tán hạt giống 

- Ảnh hưởng tiêu cực:  

+ Gió Lào, gió bắc gây ảnh hưởng sấu đến các quá trình sinh lý của cây rừng. 

+ ảnh hưởng đến hình thái cây rừng: ở vùng núi cao chiều cao của cây rừng 

thường thấp do tập trung dinh dưỡng hình thành bộ rễ vững chắc để chống gió. 

+ Gió bão làm cho cây đổ, tổn thương cơ giới và làm lây lan cháy rừng 

 Khả năng chống gió của rừng phụ thuộc vào loài cây, tuổi cây, cấu trúc lâm 

phần …. Cây Phi lao đã và đang được áp dung thành công vào trồng rừng phòng hộ 

chống cát bay ở các vùng ven biển Miền Trung. 

1.4.4.2. Ảnh hưởng của rừng đến gió và không khí 

Vai trò của rừng trong việc bảo vệ môi trường đang trở thành vấn đề thời sự và 

lôi cuốn sự quan tâm của toàn thế giới loài người. Rừng gây ảnh hưởng tổng hợp đến 

môi trường bên ngoài và bên trong của rừng. 
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1.4.4.2.1. Ảnh hưởng của rừng đến gió 

- Rừng làm thay đổi vận tốc gió, lượng gió và tính chất của gió, thông qua đó 

làm thay đổi môi trường bên ngoài. 

- Rừng làm thay đổi tốc độ gió ở xung quanh rừng cả ở mặt khuất gió và mặt 

đón gió. ảnh hưởng của rừng đến gió phụ thuộc vào: 

+ Loài cây và cấu trúc của đai rừng chắn gió 

+ Góc tạo nên giữa hướng gió và hướng giải rừng. Hiệu quả giảm tốc độ gió cao 

nhất khi hướng giải rừng vuông góc với hướng gió. 

- Do tác dụng làm giảm tốc độ gió, độ ẩm không khí và đất tăng lên ở sau đai 

rừng chắn gió cũng như làm giảm đáng kể tác động cơ giới của gió đến cây trồng nông 

nghiệp. 

- Cây Phi lao đã được áp dụng thành công trong trồng rừng phòng hộ chống cát 

bay ở một số tỉnh Miền Trung.  

1.4.4.2.2. Rừng làm sạch không khí 

Thảm thực bì rừng giữ chức năng như lá phổi xanh của nhân loại. Thông qua 

quá trình quang hợp và hô hấp, rừng giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng 

hàm lượng O2 và CO2 trong khí quyển. Ngày nay khi mà hiện tượng nóng dần lên của 

trái đất do hiệu ứng nhà kính, vai trò của rừng trong việc làm giảm lương CO2 có ý 

nghĩa hết sức quan trọng. 

- Rừng là một nhà máy lọc bụi khổng lồ: rừng có khả năng hút bụi bẩn trong 

môi trường không khí. Theo Merdar (1956), 1 ha rừng Picea. Sp có khả năng hút 32 tấn 

bụi trong không khí/năm; rừng thông: 36,4 tấn/năm. Tác dụng này của rừng có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng đối với các thành phố đông dân và nơi tập trung các khu công 

nghiệp lớn. 

- Rừng có khả năng hấp thu và làm giảm tiếng ồn. Rừng có khả năng hấp thu 

cao nhất những tiếng ồn có tần số cao. 

- Rừng có tác dụng tạo ra hoàn cảnh tiểu khí hậu có tác dung tốt đến sức khỏe 

và kéo dài tuổi thọ của con người. Nhiều loài cây như Thông, Long não, Bạch đàn có 

khả năng tiết ra các chất phi tôn xit có tác dụng sát trùng, diệt vi khuẩn. 

Do những khả năng quan trọng trên của rừng mà việc thiết kế các vành đai xanh 

trên các đường phố, khu công cộng, trường học, bệnh viện là nội dung không thể thiếu 

được. Để đảm bảo không khí trong lành, mỗi người dân sống trong thành phố phải có ít 

nhất 50 m
2
 cây xanh.  

1.4.5. Mối quan hệ giữa rừng với đất 

* Ý nghĩa sinh thái của đất 

- Các nhân tố hình thành đất: 
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 + Đá mẹ;  + Khí hậu;  + Địa hình;  + Thời gian 

 + Sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật, con người) 

- Đánh giá đất: độ phì - là khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất cho thực vật, 

được thể hiện qua sinh trưởng và năng xuất cây trồng. 

- Chỉ tiêu đánh giá độ phì của đất: 

 + Lý tính: cấp hạt, độ xốp 

 + Hóa tính: pH, tỷ lệ mùn, khoáng 

- Vai trò sinh thái của đất: 

 + Đất là giá thể cho cây trồng 

 + Cung cấp dinh dưỡng chính cho cây trồng (khoáng, nước, ôxy) 

- Có sự khác nhau cơ bản giữa đất rừng ôn đới và đất rừng nhiệt đới về tỷ lệ 

chất hữu cơ trên mặt đất và dưới mặt đất: 

Đất rừng ôn đới Đất rừng nhiệt đới 

- 1/4 chất hữu cơ nằm ở trên mặt đất 

 - 3/4 chất hữu cơ trong đất 

    - 2/3 chất hữu cơ trên mặt đất 

- 1/3 chất hữu cơ trong đất 

 

- Đất rừng nhiệt đới sẽ nhanh chóng nghèo kiệt khi mất rừng. 

* Ảnh hƣởng của đất rừng tới rừng 

- Đất đóng vai trò quyết định thành phần của lớp thảm thực vật (đất nào cây đó). 

- Ví dụ: + Núi đá vôi có tổ thành thực vật riêng: Nghiến, Trai lý, Đinh, Sến, Lát, 

Táu muối, Mạy  tèo, Ôrô … 

+ Đất phèn: (đất ít ngập mặn nhưng còn tỷ lệ muối trong đất) có ưu thế là cây 

Tràm 

+ Đất ngập mặn: Mấm, Đước, Sú, Vẹt,  

+ Đất cát: Phi lao 

+ Đất chua: Sim, Mua, Thầu tấu, Thành ngạnh, Thông… 

- Đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của hệ rễ: tầng đất càng sâu, dày, rễ thoát nước 

 thuận lợi cho sinh trưởng của rễ cây. Tầng đất sâu nhưng bí chặt, khó thoát nước  

rễ cây rừng chậm phát triển  dễ bị nấm, lở cổ rễ của cây non hoặc bị thối rễ. 

- Đất ảnh hưởng tới năng xuất cây trồng (tăng trưởng m
3
/ha/năm hoặc 

tấn/ha/năm).  Cần chọn đất phù hợp loài cây trong trồng rừng. 

- Đất ảnh hưởng tới sản lượng hoa quả và quá trình ra hoa, kết quả. Đất có độ 

phì cao, cây rừng sẽ cho sản lượng hoa quả cao và bền. 

- Đất ảnh hưởng tới vi sinh vật đất 

- Đất ảnh hưởng tới quá trình tái sinh rừng. Quá trình tái sinh tự nhiên của rừng 

phụ thuộc nhiều vào điều kiện đất đai. Những nơi đất nghèo, khô hạn quá trình tái sinh 
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tự nhiên ít có khả năng thành công. Những nơi đất ngập hoặc kém thoát nước, khả 

năng tái sinh của rừng bị hạn chế rất nhiều. 

* Ảnh hƣởng của rừng tới đất 

Rừng có khả năng làm giàu và cải tạo đất: 

- Vật rơi rụng trả lại đất: ở rừng nhiệt đới: 15 - 20 tấn/ha/năm. Khối lượng vật 

rơi rụng phụ thuộc nhiều vào kiểu rừng, giai đoạn phát triển của rừng và tổ thành rừng. 

+ Rừng hỗn loài xanh quanh năm: khối lượng vật rơi rụng tăng. 

+ Rừng sào, rừng trung niên: khối lượng vật rơi rụng tăng. 

+ Tổ thành rừng có nhiều cây ưa sáng mọc nhanh như: Bồ đề, Sau sau, khối 

lượng vật rơi rung ít hơn 

 Khối lượng vật rơi rụng cho đất là kho chứa dinh dưỡng cho cây rừng. 

- Trong quá trình vật rơi rụng phân giải, bổ sung cho đất: 

+ Chất khoáng 

+ NPK 

+ Giữ ẩm 

+ Cải thiện kết cấu đất 

+ Hấp thụ dinh dưỡng khoáng, hạn chế rửa trôi 

- Đất rừng nhiệt đới nghèo dinh dưỡng (khoáng) hơn đất rừng ôn đới, quá trình 

rửa trôi thường xuyên diễn ra, nhưng thảm thực vật vẫn luôn xanh tươi: do vòng tuần 

hoàn dinh dưỡng khoáng: 

+ Vi sinh vật đất được xem như cầu nối để duy trì tuần hoàn dinh dưỡng giữa 

vật rơi rụng và dinh dưỡng khoáng cung cấp cho cây. 

+ Thực vật rừng nhiệt đới hấp thụ nhanh dinh dưỡng khoáng trong quá trình 

phân giải thảm mục. 

 Nếu mất rừng, vòng tuần hoàn dinh dưỡng khoáng bị phá vỡ do quá trình rửa 

trôi, xói mòn  đất nghèo rất nhanh. 

- Rừng cải tạo tính chất vật lý của đất, làm tăng độ xốp của đất do: 

+ Mùn làm đất có kết cấu viên 

+ Hoạt động của động vật: giun, dế, mối, kiến… 

+ Hệ rễ cây: rễ cây chết tạo thành lỗ hổng trong đất 

- Rừng hạn chế, chống xói mòn bề mặt đất 

- Rừng có tác dụng làm giảm rửa trôi dinh dưỡng khoáng do mùn có khả năng 

hấp phụ chất khoáng. 

- Rừng làm tăng khả năng giữ nước và tuần hoàn nước. 

 Rừng có khả năng làm giàu và cải tạo đất. 
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1.4.6. Mối quan hệ qua lại giữa các thành phần sinh vật trong rừng 

* Đặc điểm chung 

- Các sinh vật trong hệ sinh thái rừng có mối quan hệ gắn bó dây truyền vói 

nhau. Sự tồn tại hoặc diệt vong của của một sinh vật này đều gắn liền với sự tồn tại và 

diệt vong của sinh vật khác. 

- Cây rừng giữ vai trò chủ đạo vì nó sáng lập ra tiểu hoàn cảnh rừng và môi 

trường sinh sống cho muôn loài sinh vật khác sống ở trong rừng. 

- Tính chất của mối quan hệ giữa các cây rừng: 

 + Trực tiếp hoặc gián tiếp 

 + Đấu tranh hoặc hỗ trợ 

- Những quan hệ trên là không bất biến, tùy theo từng thời gian và điều kiện cụ 

thể, quan hệ đấu tranh hoặc hỗ trợ có thể chuyển hóa cho nhau. 

1.4.6.1. Quan hệ qua lại giữa các cây rừng 

- Rừng thuần loài: quan hệ giữa các cây rừng là quan hệ cùng loài. Khi mới 

trồng rừng, mối quan hệ giữa các cây rừng có thể là hỗ trợ để sớm khép tán, hình thành 

tiểu hoàn cảnh rừng. Khi rừng lớn lên, nếu mật độ không đổi, khoảng không gian dinh 

dưỡng của từng cá thể không đổi, dẫn đến mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể. 

- Rừng hỗn loài: mối quan hệ giữa các cây rừng là quan hệ khác loài, có thể là 

quan hệ hỗ trợ hoặc quan hệ cạnh tranh. Mối quan hệ giữa các loài cây trong rừng hỗn 

loài khác tuổi nhiệt đới tự nhiên là mối quan hệ cực kỳ phức tạp. Mối quan hệ đó được 

thể hiện trong mối quan hệ sinh thái (cây ưa sáng với cây chịu bóng, cây rễ cọc với cây 

rễ bàng…) và quan hệ sinh hóa phức tạp thông qua chất phytonxit. Phytonxit là chất 

tiết của thực vật có hoạt tính sinh học gây tác dụng kích thích hoặc kìm hãm sinh 

trưởng của các cây khác. 

- Mối quan hệ của các loài cây hỗn giao còn thể thể hiện ở những loài cây phù 

trợ, cây cải tạo đất và cây che bóng: 

 Cây phù trợ là cây trồng xung quanh cây mục đích, nhằm che bóng xung quanh 

tạo điều kiện cho cây tỉa cành tự nhiên tốt. 

 Cây cải tạo đất thường là loài cây họ đậu có khả năng cộng sinh với vi khuẩn cố 

định đạm làm tăng độ phì của đất. 

 Cây che đất là loài cây có tán rộng, dầy che phủ mặt đất làm giảm lượng bốc hơi 

mặt đất và chống xói mòn. 

- Mối quan hệ giữa các loài cây trong rừng hỗn giao cũng có thể là quan hệ cạnh 

tranh tiêu diệt lẫn nhau. Thể hiện rõ nhất mối quan hệ này là ở trong quá trình diễn thế 

rừng. Gây trồng rừng hỗn giao là một vấn đề cực kỳ phức tạp, muốn xây dựng một mô 

hình hỗn giao hợp lý, cần phải xác định được các nội dung sau đây: 
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 Phương thức hỗn loài: là phương thức phối hợp giữa loài cây này với loài cây 

khác. 

 Tỷ lệ hỗn loài: là tỷ lệ phần mười giữa các loài cây hỗn giao. 

 Mật độ hỗn loài: là mật độ chung và mật độ của từng loài cây hỗn loài. 

 Phương pháp hỗn loài: là cách sắp xếp bố trí các loài cây trong rừng hỗn loài. 

Có thể hỗn loài cách cây, cách hàng, cách giải, hoặc hỗn loài theo đám. 

 Thời điểm hỗn loài: thời điểm loài cây hỗn loài tham gia vào thành phần quần 

xã rừng. 

- Xác định đầy dủ các nội dung trên là rất phức tạp và đòi hỏi thời nhiều thời 

gian để nghiên cứu. Việc quan sát mô phỏng các mô hình hỗn giao có sẵn trong tự 

nhiên là một hướng giải quyết tốt nhằm rút ngắn thời gian thử nghiệm. 

1.4.6.2. Vai trò của cây bụi thảm tƣơi và thực vật ngoại tầng 

* Cây bụi thảm tươi 

- Cây bụi thảm tươi là thành phần quan trọng của quần xã rừng. Mối quan hệ 

giữa cây bụi thảm tươi và cây rừng vừa có lợi vừa có hại. 

- Những điểm có lợi: 

 Cây bụi thảm tươi tham gia vào quá trình hình thành đất rừng, thông qua vật rơi 

rụng và hoạt động của hệ rễ. 

 Cây bụi thảm tươi đóng góp vai trò của mình vào quá trình tiểu tuần hoàn nước: 

ngăn dòng chảy và tăng lượng nước thấm trong đất. 

 Cây bụi thảm tươi tham gia vào việc hình thành nên tiểu khí hậu rừng, làm 

phong phú thêm thành phần động vật, vi sinh vật rừng. 

 Về mặt kinh tế: nhiều loại cây bụi thảm tươi nhất là ở rừng tự nhiên nhiệt đới, là 

những lâm sản có giá trị, ví dụ các loài cây dược liệu. 

- Những ảnh hưởng không tốt của cây bụi thảm tươi: 

 Cây bụi thảm tươi ảnh hưởng trực tiếp đến tái sinh rừng, lửa rừng, xử lý thực bì 

trước khi trồng rừng 

 Cây bụi thảm tươi cũng có thể cạnh tranh nước, ánh sáng, chất khoáng với cây 

rừng, nhất là ở những nơi mới trồng rừng. Biện pháp chăm sóc ở rừng trồng chưa khép 

tán nên tập trung vào điều chỉnh mối quan hệ giữa rừng mới trồng với cây bụi thảm 

tươi. ở rừng thứ sinh, cần phải phát luỗng cây bụi thảm tươi để bảo đảm cho tái sinh 

rừng thành công, vì cây bụi thảm tươi phát triển mạnh ở đối tượng rừng này. 

* Thực vật ngoại tầng: Thực vật ngoại tầng là thực vật tham gia vào mọi tầng 

thứ ở trong rừng, từ tầng cây bụi thảm tươi đến tầng cây cao. Thực vật ngoại tầng bao 

gồm giây leo, thực vật phụ sinh, thực vật ký sinh… 
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- Giây leo phát triển mạnh là một đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới thứ sinh. 

Đặc tính sinh thái phổ biến của các loài giây leo là ưa sáng. Vì vậy chúng xuất hiện 

nhiều ở những rừng đã bị tác động của con người, ở chỗ trống trong rừng, bìa rừng và 

cả trên tán rừng. 

- Ngoài một số loài giây leo có giá trị làm dược liệu, còn lại phần lớn giây leo 

đều gây trở ngại cho sinh trưởng, phát triển của cây rừng và khai thác rừng. Giây leo 

không chỉ cạnh tranh ánh sáng với cây rừng, mà còn cuốn chặt thân cây, hạn chế sự 

sinh trưởng về đường kính. Khi khai thác rừng, giây leo gây ra hiện tượng chống chầy, 

tốn công khai thác và dễ gây ra tai nạn lao động. Xử lý giây leo là một trong những nội 

dung quan trọng của kỹ thuật lâm sinh nuôi dưỡng, khai thác rừng mưa nhiệt đới. 

- Thực vật phụ sinh là những thực vật sống bám trên thân cây, vỏ cây rừng, trên 

cả cây bụi thảm tươi. Thực vật phụ sinh chỉ nương tựa cơ giới mà không có quan hệ 

dinh dưỡng với cây chủ. Điều kiện nhiệt đới ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài 

thực vật phụ sinh phát triển ở rừng mưa. Đại diện điển hình cho các loài thực vật phụ 

sinh ở rừng mưa là họ phong lan. 

* Vai trò của động vật rừng 

Động vật là thành phần quan trọng của hệ sinh thái rừng. Quần xã thực vật rừng 

là nguồn thức ăn, là nơi trú ngụ của động vật rừng. Thành phần, số lượng của động vật 

rừng phụ thuộc vào tổ thành của quần xã rừng. Nhìn chung mỗi loại rừng đều có một tổ 

thành loài động vật tương ứng. 

- Những ảnh hưởng tích cực của động vật rừng: hang hốc động vật, phân và 

xác chết của động vật làm thay đổi lý tính và hóa tính của đất rừng. Động vật rừng 

chuyển hóa chất hữu cơ thực vật thành chất hữu cơ động vật  và khoáng hóa chúng 

thành các chất khoáng tham gia vào chu trình tuần hoàn dinh dưỡng khoáng. Động vật 

tham gia vào quá trình phân tán hạt giống cây rừng. Động vật rừng là nguồn cung cấp 

thực phẩm, dược liệu quí, da lông, sừng thú là những mặt hàng xuất khẩu có giá trị. 

- Những ảnh hưởng tiêu cực của động vật rừng: động vật rừng ăn cây tái sinh, 

dẫm nát cây rừng, nhiều loài côn trùng phá hoại cây rừng rất nghiêm trọng. 

* Vai trò của vi sinh vật rừng: Vi sinh vật là một thành phần rất quan trọng 

trong hệ sinh thái rừng. Vi sinh vật rừng bao gồm động vật nguyên sinh, vi khuẩn, 

nấm. Thành phần và số lượng loài vi sinh vật phụ thuộc vào quần xã thực vật rừng. 

Mỗi loại rừng đều có thành phần và số lượng loài vi sinh vật tương ứng. 

- Tác dụng tích cực: vi sinh vật rừng sống trong đất rừng và giữ vai trò chủ yếu 

trong quá trình phân giải chất hữu cơ. Vi sinh vật rừng  cộng sinh với cây rừng, cố định 

đạm cung cấp cho cây rừng. 

- Tác dụng tiêu cực: vi sinh vật rừng có thể gây bệnh hại cho cây rừng 
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CHƢƠNG 2 

KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT GIỐNG CÂY RỪNG 

2.1. Điều tra dự tính sản lƣợng hạt giống 

Cũng như phần lớn các loài cây ăn quả, cây rừng có những loài cây năm nào 

cũng sai quả như Phi Lao (Casuariana equisetifolia)  hoặc đa số các cây thuộc họ đậu. 

Song cũng có các loài cây khác tính chu kỳ sai quả thể hiện rất rõ như: Quế 

(Cinnamomun cassia blum), Mỡ (Manglietia glauca BL), Thông nhựa (Pinus merkusii 

J.et De Vries),,.... Vì vậy để nắm được chu kỳ sai quả của cây rừng, dự tính được sản 

lượng hạt giống cho từng vùng, từng vụ thì phải có quá trình điều tra theo dõi thường 

xuyên. Nhằm làm cơ sở để lập kế hoạch thu hái, bố trí kho tàng, nhân lực, lên phương 

án điều hoà và sử dụng hợp lý hạt giống theo kế hoạch trồng rừng. Giúp con người tìm 

hiểu quy luật ra hoa kết quả của cây rừng, để có biện pháp tác động nhằm nâng cao sản 

lượng và chất lượng hạt giống.  

 Tuỳ theo mục đích điều tra và yêu cầu độ chính xác mà áp dụng các 

phương pháp điều tra khác nhau: 

2.1.1. Phƣơng pháp cây tiêu chuẩn trung bình 

 Thời gian và số lần điều tra, quan sát 

Sự ra hoa, kết quả và sản lượng hạt giống của cây rừng phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố, trong đó sự diễn biến của thời tiết có ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy để đánh giá chính 

xác sản lượng hàng năm cần tiến hành điều tra, quan sát vào các thời điểm: 

Thời kỳ cây rừng ra hoa: Quan sát tình hình ra hoa, sơ bộ ước tính tỷ lệ cây có 

hoa, mức độ nhiều ít của hoa trên cây. 

Thời kỳ kết quả: Sơ bộ đánh giá tình hình kết quả và ảnh hưởng của các yếu tố 

khí tượng trong năm. 

Trước thời gian thu hái một tháng: Điều tra chi tiết dự tính sản lượng thu hoạch 

 Đối với cây trồng ven đường, ven bờ kênh hoặc trồng thành đám 

Cần điều tra đo đếm để nắm được: Tổng số cây; Tỷ lệ cây ra hoa kết quả 

Các chỉ tiêu về sinh trưởng: Chiều cao thân cây, chiều cao dưới cành, đường 

kính 1m3, đường kính tán.  

Số lượng quả trên cây tiêu chuẩn (cây tiêu chuẩn là cây có quả và các chỉ tiêu về 

sinh trưởng đạt trị số trung bình so với toàn bộ số cây). Công việc đếm số lượng quả 

trên cây tiêu chuẩn có thể dùng ống nhòm quan sát, trèo trực tiếp lên cây tiêu chuẩn 

hoặc quan sát từ những cây khác. Số lượng cây tiêu chuẩn phụ thuộc vào  số lượng cây 

có quả từ 1-5% so với tổng số cây có quả. 

 Điều tra sản lượng hạt giống trong quần thụ 
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Đo đếm để nắm được các nhân tố sau: Diện tích khu rừng; Mật độ rừng (số 

cây/ha); Tổ thành rừng (nếu là rừng hỗn giao); Tỷ lệ cây ra hoa kết quả; Các chỉ tiêu 

bình quân về sinh trưởng; Số lượng quả trên cây tiêu chuẩn 

Việc đo đếm các chỉ tiêu trên được tiến hành trong các ô tiêu chuẩn điển hình có 

diện tích 500 - 1000m
2
, phân bố đều, đại diện cho các trạng thái rừng trong khu vực. 

Sau khi đo tính được các chỉ tiêu cần thiết trong ô tiêu chuẩn, tiến hành đếm số lượng 

quả trên những cây tiêu chuẩn. Dựa vào đó tính toán được sản lượng quả trong các ô 

tiêu chuẩn, tỷ lệ chế biến hạt/quả theo từng loài cây và từ đó quy ra sản lượng hạt 

giống thu hoạch trên một đơn vị diện tích rừng.  

  Với cây lá kim, rừng đồng tuổi  

- Chọn lập ô tiêu chuẩn có diện tích 0,25 - 0,5 ha.  

 - Tính H, D bình quân các cây trong ô tiêu chuẩn.  

 - Chọn 5 cây có H và D trung bình trong ô tiêu chuẩn, thu hái toàn bộ quả 

trên 5 cây tiêu chuẩn để tính sản lượng bình quân của 1 cây tiêu chuẩn sau đó suy ra 

sản lượng của cả ô tiêu chuẩn và toàn bộ khu rừng giống, có thể dùng công thức: 

                                   N . B . C . F . P  

                          Z =                                 (kg/ ha)  

                                       5 . 10.000
2
 

 Z: Sản lượng hạt giống trên 1 ha (kg/ ha)  

 N: Số cây trên 1 ha  

B: Tổng số quả của 5 cây tiêu chuẩn 

C: Số hạt bình quân của 1 quả  

F: Độ thuần của hạt (%)  

P: Trọng lượng 1000 hạt (gr)  

2.1.2. Phƣơng pháp ô tiêu chuẩn 

Chọn ô tiêu chuẩn đại diện trong rừng giống có diện tích 0,25 - 0,5 ha. 

Thu hái toàn bộ quả trong ô tiêu chuẩn tính sản lượng trong ô tiêu chuẩn sau đó 

suy ra sản lượng toàn lâm phần.  

Phương pháp này có độ chính xác cao, thường được áp dụng trong nghiên cứu 

quy luật ra hoa kết quả nhưng tốn công, làm tổn thương rừng giống,  chỉ nên áp dụng 

với rừng sắp khai thác gỗ.  

2.1.3. Phƣơng pháp thu nhặt hạt trên mặt đất 

Lập ô tiêu chuẩn đại diện, dùng thùng hứng có kích thước quy định đặt cách đều 

trong ô tiêu chuẩn, 2 đến 3 ngày thu nhặt quả 1 lần, căn cứ vào số lượng quả trong 

những thùng trên ô tiêu chuẩn để tìm ra sản lượng của toàn khu rừng.  
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Chỉ thích hợp với những loài cây quả to, nặng khi chín rụng ngay, phương pháp 

này áp dụng trong nghiên cứu quan hệ giữa quy luật rơi rụng và thời tiết.  Không có giá 

trị dự tính ngay trong năm đó.  

2.2. Thu hái hạt giống cây rừng 

2.2.1. Đặc trƣng chín của hạt 

Quá trình chín của hạt là quá trình phát triển hoàn thiện của phôi, nội nhũ và vỏ 

hạt. Khi các cơ quan của phôi (rễ, thân, lá) được hình thành thì các chất dinh dưỡng 

trong hạt không ngừng được tích luỹ hạt, vỏ hạt dần dần thay đổi màu sắc và có khả 

năng bảo vệ phôi.  

Trong quá trình chín ở hạt, các chất hữu cơ và chất khoáng được chuyển vào 

trong hạt, các chất Gluxit, Li pít, Prôtít được hình thành, thông qua các biến đổi hoá 

học phức tạp.  

 Loại hạt có bột thì đường đơn sẽ tạo thành bột khi chín hoàn toàn lượng đường 

trong hạt sẽ giảm tới mức thấp nhất.  

 Với loại hạt có tinh dầu: Quá trình biến đổi phức tạp hơn - thời kỳ đầu trong 

hạt vừa có đường đơn vừa có bột, ở thời kỳ hạt chín thành phần chủ yếu là dầu.  

Đi đôi với những biến đổi về hoá học, về hình thái: Trọng lượng khô tăng lên, 

lượng nước giảm tới mức thấp nhất, hạt dần cứng và mập, vỏ hạt được hình thành nên 

thể tích quả tăng lên, mầu sắc thay đổi, phôi ngày càng phát triển hoàn thiện và có khả 

năng nảy mầm.  

Quá trình chín của hạt được chia làm 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn chín sinh lý:  

Là lúc phôi đã phát triển đầy đủ và có năng lực nảy mầm. Giai đoạn này lượng 

nước trong hạt còn nhiều, chất khô tích luỹ chưa đầy đủ, vỏ hạt chưa có khả năng bảo 

vệ, các hoạt động sinh lý trong nội bộ hạt vẫn còn mạnh. Hạt ở giai đoạn này tỷ lệ nảy 

mầm thấp, cây non mọc yếu ớt, hạt khó bảo quản, nên trong sản xuất kinh doanh không 

nên thu hái hạt trong giai đoạn này.  

+  Giai đoạn chín hình thái (chín thu hoạch):  

Giai đoạn này hạt đã chín hoàn toàn, chất hữu cơ  tích luỹ trong hạt đạt tới mức 

cao nhất, vật chất khô không tăng lên nữa, lượng nước giảm thấp dần, vỏ hạt cứng dầy, 

có mầu sắc, vỏ hạt có tác dụng bảo vệ phôi, qua cất trữ hạt vẫn giữ được sức nảy mầm 

mạnh để vào điều kiện thích hợp hạt nảy mần bình thường và phát triển thành cây con 

khoẻ mạnh. Trong sản xuất kinh doanh nên thu họach hạt ở giai đoạn này.  

2.2.2. Nhận biết hạt chín  

Để thu hái hạt đảm bảo chất lượng và số lượng cần phải nhận biết và phân biệt 

được hạt chín và chưa chín. Hiện nay có một số phương pháp xác định độ chín của hạt, 
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nhưng không có phương pháp nào là thích hợp cho tất cả các loài. Đối với những loài 

chưa quen biết thì cần phải nghiên cứu để tìm ra phương pháp tốt nhất hoặc kết hợp 

nhiều phương pháp. Một số phương pháp được dùng để xác định trực tiếp ngoài hiện 

trường, một số khác dùng trong phòng thí nghiệm thì cần những sử dụng thiết bị. 

 Những phương pháp trong phòng thí nghiệm 

+ Hàm lượng nước của quả, hạt:  

Ở nhiều loài cây khi quả bắt đầu chín thì hàm lượng nước của quả giảm dần và 

tương quan chặt chẽ với mức độ chín của hạt. Hạt của Picea glauca được coi là đã chín 

nếu hàm lượng nước của chúng giảm xuống dưới 48% (Cram và Worden 1957) và của 

Thông Pinus sylvestris 43-45% (theo trọng lượng tươi) (Schmidt và Vogt 1962, 

Remrod và Alfjorden 1973 - trong Phạm Hoài Đức 1992). Tuy nhiên việc xác định 

hàm lượng nước bằng cách sấy khô trong tủ sấy đòi hỏi nhiều thời gian. 

+ Dùng tia X. quang: 

Dùng tia X. quang để kiểm tra sự phát triển của phôi và nội nhũ của hạt là một 

phương pháp đánh giá sự chín của hạt một cách nhanh chóng và tương đối dễ, tuy 

nhiên cần có những thiết bị thích hợp và có những cán bộ thông thạo, phương pháp này 

đòi hỏi những thiết bị đắt tiền và kết quả chịu ảnh hưởng nhiều theo nhận xét chủ quan 

của cán bộ phân tích. 

+ Thí nghiệm nảy mầm:  

Lấy hạt ở các thời kỳ chín khác nhau đem thí nghiệm nảy mầm, thời kỳ nào hạt 

nảy mầm tỷ lệ cao nhất là thời điểm hạt chín rộ.  

Phương pháp này không có ý nghĩa chỉ đạo sản xuất ngay trong năm đó,  thường 

được áp dụng trong nghiên cứu để tìm hiểu quy luật chín của hạt và quan hệ giữa hạt 

chín và hình thái của quả. 

 Những phương pháp ngoài hiện trường 

+ Phương pháp tỷ trọng:  

Khi quả chín thì hàm lượng nước của chúng giảm, tỷ trọng của chúng cũng 

giảm, tỷ lệ của một đơn vị trọng lượng trên một đơn vị thể tích giảm. Không như 

phương pháp xác định hàm lượng nước, việc xác định tỷ trọng của quả bằng cách thả 

chúng vào một dung dịch có tỷ trọng đã biết tương đối dễ thực hiện trong điều kiện 

hiện trường. Có thể dùng một số dạng dung dịch: Bùn loãng, nước muối, dung dịch sun 

phát amôn,..). Phương pháp này khó áp dụng với những loại quả, hạt có tỷ trọng rất ít 

thay đổi trong quá trình chín. 

+ Phương pháp mổ hạt xem phôi và nội nhũ: 

Kiểm tra độ chín của hạt bằng cách bổ dọc hạt ra để quan sát cũng có thể là một 

phương pháp đơn giản và đáng tin cậy, nhưng những người làm công việc này đòi hỏi 
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có nhiều kinh nghiệm. Đa số phôi và nội nhũ của các hạt khi còn xanh thường giống 

như “sữa” sau đó đặc lại như bột nhão, khi hạt chín thì nội nhũ rắn lại và có mầu trắng, 

phôi phát triển đầy đủ và cũng rắn chắc, độ lớn tối đa, chiếm đầy khoang trong hạt.  

+ Phương pháp quan sát mầu sắc: 

Giữa hạt và quả khi chín thường có mối tương quan nhất định do đó có thể nhận 

biết hạt chín thông qua hình thái đặc trưng của quả.  Mỗi loại quả khi chín có những biểu 

hiện riêng qua màu sắc, độ cứng, độ mập, độ nứt nẻ của vỏ quả, có thể phân thành mấy 

dạng:  

Đối với loại quả khô: Khi chín vỏ quả thường có màu xám, nâu xám, vàng nâu, 

màu tro, vỏ khô cứng, nhăn nheo hoặc nứt nẻ. 

 Loại quả thịt: Khi chín vỏ mền, mỏng có màu sắc sặc sỡ (xanh, đỏ, tím, vàng...) 

 Loại quả nón: Khi chín vỏ quả khô cứng màu chuyển từ màu xanh sang màu 

cánh dán, vàng nhạt, vàng nâu... vẩy quả hơi mở. 

Bảng 2.1. Đặc điểm nhận biết và thời gian thu hái quả/hạt của một số loài 

cây rừng 

TT Loài cây Đặc điểm nhận biết quả /hạt chín 

Tháng 

thu 

hoạch 

1 Thôngmã vĩ Vỏ quả màu vàng mơ, cánh gián. Hạt có nhân chắc, thơm 11-12 

2 Xoan ta Vỏ quả  màu vàng. Hạt có nhân màu trắng 12-2 

3  Bạch đàn 

trắng 

Vỏ quả màu nâu thẫm cuống quả mốc trắng, hạt màu nâu 

thẫm, mày màu nâu nhạt 

7-8:MB 

5-6:MN 

4 Sa mộc Vỏ quả màu vàng nhạt, hạt màu xám, nhân trắng 10-12 

5 Phi lao Vỏ quả màu vàng nhạt, hạt màu cánh gián, nhân trắng  8-10 

6 Trám đen Vỏ quả màu đen, hạt màu nâu nhân trắng 9-10 

7 Xà cừ Vỏ quả màu mốc trắng, xám mốc, hạt màu nâu nhạt, nhân trắng 5-6 

8 Lim xanh Vỏ quả màu nâu thẫm, hạt màu đen, vỏ cứng 10-12 

9 Long não Vỏ quả màu tím thẫm, mềm, thơm,  hạt màu xám  11 

10 Muồng đen Vỏ quả màu nâu thẫm, hạt màu nâu, bóng, vỏ hạt cứng 2-4 

11 Tếch Vỏ quả màu vàng, vỏ hạt cứng 12-3 

12 Keo lá 

tràm 

Vỏ quả màu nâu nhạt, hạt màu đen, rốn vàng 4-6:MB 

1-3:MN 

13 Sao đen Vỏ quả màu nâu, hạt màu vàng nhạt 4-5 

14 Kim giao Vỏ quả màu vàng sáng sẫm, phủ lớp phấn trắng 10-11 

15 Tông dù Vỏ quả màu nâu, hạt màu cánh gián 11-1 
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16 Lát hoa Vỏ quả màu nâu, hạt màu cánh gián 11-1 

17 Nghiến Vỏ quả màu vàng  cánh gián 9-10 

18 Lim xẹt Vỏ quả màu nâu hoặc xám đen, hạt màu cánh dán 8-9 

19 Trẩu lá xẻ Vỏ quả màu vàng nhạt, nhân hạt màu trắng, chắc 10-12 

20 Thông ba lá Vỏ quả màu vàng mơ, cánh gián, hạt thơm 12-2 

21 Trám trắng Vỏ quả mà vàng mơ, có vị chua ngọt, hạt có nhân màu trắng 9-10 

22 Vối thuốc Vỏ quả màu nâu vàng, hạt màu nâu xám 2-3 

23 Hồi Vỏ quả màu vàng nhạt, hạt màu nâu đậm 5,6,10,11 

24 Bồ đề Vỏ quả màu vàng nhạt, mốc trắng,  hạt màu đen 8-9 

25 Mỡ Vỏ quả màu nâu xám với các đốm trắng, hạt màu đen 8-9 

 

2.2.3. Thời kỳ hạt rơi rụng 

Đa số các loài cây khi quả chín hình thái thì dần dần rơi rụng tự nhiên và các 

loài khác nhau thì phương thức rơi rụng của quả, hạt cũng khác nhau.  

Loại quả khô nứt (Thông, Phi lao, Bạch đàn, Sa mộc,... ) khi chín vỏ quả hoặc 

vảy quả nứt,  mở ra làm cho hạt rơi hay bay ra ngoài.  

Loại quả thịt, quả hạch (Trám, Tếch, Long não, Quế, Mỡ,... ) khi chín thì rơi 

rụng cả quả.  

 Một số loài cây khác thời kỳ rơi rụng tương đối kéo dài (Phượng vĩ), hạt quả 

thường hay bị chim thú ăn (Dẻ).  

Tuy nhiên thời kỳ rơi rụng của quả (hạt) dài ngắn còn chịu ảnh hưởng rất lớn 

của điều kiện thời tiết. Cho nên thời kỳ rơi rụng và phương thức rơi rụng của quả (hạt) 

là một yếu tố cần thiết để xác định thời kỳ thu hoạch hạt giống hợp lý.  

2.2.4. Các phƣơng pháp thu hái hạt giống  

Căn cứ vào độ chín của quả (hạt), thời tiết và thời kỳ rơi rụng để xác định thời 

điểm thu hoạch hạt giống cho phù hợp.  Quá trình chín của hạt phụ thuộc lớn vào điều 

kiện thời tiết vì thế cần phải quan sát vật hậu hàng năm để xác định thời điểm thu hái 

chính xác. Một số loài thu hái quả muộn sẽ ảnh hưởng đến số lượng hạt (Thông, Bạch 

đàn, Phi lao, Xà cừ...), đối với những loài này khi có 5 - 10% quả chín hình thái thì có 

thể thu hoạch được và nên thu hoạch nhanh gọn vì thường từ khi quả chín đến khi nứt 

trong một khoảng thời gian ngắn,  hạt rơi rụng ra ngoài.  

Ngoài nhân tố thời tiết, quá trình chín của hạt còn phụ thuộc vào điều kiện khí 

hậu, đất đai. Cùng một loài cây ở những vùng khác nhau thì thời kỳ chín của quả cũng 

khác nhau, như ở Bắc bán cầu thì cây ở vĩ tuyến thấp chín sớm hơn cây ở vĩ tuyến cao. 

Nơi đất cát hoặc cát pha chín sớm hơn nơi đất sét, đất ẩm ướt.  

 Phương pháp thu hoạch hạt giống: 
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Có nhiều phương pháp cũng như thiết bị thu hái khác nhau và việc lựa chọn 

chúng tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố đó là: 

Đặc tính của quả: Kích thước, số lượng, vị trí, sự phân bố của quả và khả năng 

rụng do rung, ngắt, đập hoặc cắt, khoảng thời gian từ khi chín đến khi quả mở. 

Đặc tính của cây: Chiều cao, đường kính, độ dài thân, độ dày của vỏ, hình dạng tán, 

kích thước tán, góc và độ dầy phân cành, tính dễ gãy của cành độ rậm và sâu của tán lá. 

Những đặc điểm của lâm phần: Phân bố và mật độ cây (cây phân tán, rừng thưa 

hoặc rậm), độ rậm rạp của tầng cây bụi, cây cỏ. 

Đặc điểm địa hình: Độ dốc, thuận tiện đi lại. 

- Phương pháp thu nhặt quả (hạt) rơi xuống đất 

Rụng tự nhiên: Thu hái quả rụng tự nhiên sau khi chín là phương pháp được sử 

dụng rộng rãi đối với những loài có quả, hạt to, nặng, thời gian rơi rụng ngắn, ít bị 

chim thú ăn (ví dụ: Trẩu, Sở, Trò, Tếch,...). Tiến hành dọn sạch cỏ rác, dưới xung 

quanh gốc cây, có thể rải vải bạt để quả hạt rơi xuống và thu nhặt ngay.  

Rụng do rung thủ công: Nếu như quả dễ rụng nhưng quả rụng tự nhiên không 

tập trung về thời gian thì có thể làm cho quả rụng bằng phương pháp nhân tạo. Có thể 

rung bằng tay với những cây thân nhỏ và những cành thấp. Có thể rung những cành 

cao hơn bằng sào có móc hoặc dây chão. 

Rụng do rung cơ khí:  Sử dụng máy rung cây để rung cho quả rụng rồi thu nhặt, 

phương pháp này đòi hỏi thiết bị khá đắt tiền, có hiệu quả trên đất bằng phẳng, đòi hỏi 

người sử dụng phải có kinh nghiệm để tránh gây tổn hại nặng cho cây, thường áp dụng 

trong vườn giống và rừng thâm canh cao.  

- Phương pháp thu  hái quả trên cây  

Với cây thấp  có thể đứng dưới đất với tay lên để thu hái. Với những cành cao 

hơn, người không thể với tới thì có thể dùng các dụng cụ cầm tay cán dài khác nhau để 

với. Có thể dùng sào  móc để vin cành xuống. Người ta còn dùng cào, móc hoặc kéo 

cán dài để kéo, móc, ngắt quả hoặc cành nhỏ mang quả.  

Thu hái quả (hạt) bằng cách sử dụng những dụng cụ cán dài cũng chỉ đạt tới 

những chiều cao nhất định, càng gần đến giới hạn về chiều cao thì càng tốn thời gian và 

kém hiệu quả. Đối với những cây cao, lại không được chặt hạ thì trèo thường là phương 

pháp thu hái duy nhất.  Với phương pháp này có thể dùng thang, dùng cựa sắt, đế sắt gắn 

vào ủng trèo, móc dây, thang dây hoặc có thể dùng dụng cụ kéo móc vào cành to chắc để 

leo lên tán cây. Phương pháp này đòi hỏi độ an toàn cao trong khi tiến hành thu hái quả.  

Để thu hái được kịp thời và sạch quả, cần chuẩn bị tốt các công việc sau:  

Trước hết cần điều tra tình hình ra hoa, kết quả và phân bố của các khu rừng 

giống vườn giống, mức độ sâu bệnh hại và những yếu tố có thể làm giảm sản lượng hạt 
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giống. Quan sát vật hậu thường xuyên để xác định thời gian quả hạt chín để thu hái kịp 

thời. Chuẩn bị các dụng cụ thu hái,  cất trữ, phương tiện vận chuyển sân phơi, lò sấy. 

Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật, an toàn lao động, biện pháp bảo vệ cây mẹ và phương 

pháp xử lý quả (hạt) sau khi thu hái.  

2.3. Xử lý quả, hạt giống trong khoảng thời gian giữa thu hái và bảo quản 

Hạt giống rất dễ bị tổn thương trong giai đoạn sau thu hái. Đồng thời khó có thể 

kiểm soát được môi trường xung quanh quả, hạt giống khi chúng còn ở trong rừng 

hoặc đang trên đường vận chuyển từ rừng về nơi tập kết. Khó có thể lường trước hoặc 

ngăn ngừa những biến động xấu về thời tiết. Mặt khác những người vận chuyển hàng 

thường không quan tâm đến tình trạng chất lượng của quả hạt giống ở mức độ như 

những người thu hái hoặc sử dụng. Những nghiên cứu, điều tra về vấn đề bảo quản hạt 

các loài cây “khó tính” đôi lúc cho thấy vấn đề nảy sinh ra trong giai đoạn giữa thu hái 

và bảo quản. Một khi hạt giống đã mất đi một phần sức sống trước khi bảo quản thì cho 

dù có áp dụng phương pháp xử lý tốt nhất đi chăng nữa thì kết quả cũng rất hạn chế. 

Bởi vậy, việc lên kế hoạch sớm và chu đáo là điều kiện cơ bản để giám sát nguồn gốc 

và chất lượng hạt giống trong suốt quá trình vận chuyển. 

Trong quá trình từ thu hái đến khi bảo quản cần đảm bảo duy trì sức sống của 

quả (hạt) giống. Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới, có nhiều loại hạt ưa ẩm, rất nhanh 

mất sức nảy mầm. Vì vậy cần lưu ý đảm bảo một số điều kiện sau: 

Đảm bảo điều kiện thông, thoáng khí: Quả hạt ưa ẩm có cường độ hô hấp cao, 

chúng cần điều kiện thông thoáng khí. Nếu xếp chúng quá dầy và chật thì hạt sẽ bị chết 

nhanh chóng do ngạt, rối loạn sinh lý, nấm mốc và hấp hơi.  

Điều kiện nhiệt độ: Cần tránh nhiệt độ dưới 20
0
C hoặc trên 35

0
C. Hạt giống vận 

chuyển theo đường hàng không rất dễ bị lạnh nếu chúng không được bảo quản trong 

khoang ổn áp. Nhiệt độ của quả cũng có thể tăng lên do hoạt động hô hấp hoặc do ánh 

sáng mặt trời, để giảm tích nhiệt thì phải tạo điều kiện thông thoáng không khí và che 

quả (hạt) khi trời nắng. 

Điều kiện độ ẩm: Chất lượng hạt giống ưa ẩm giảm đi nếu độ ẩm của chúng bị 

giảm quá nhiều hoặc quá nhanh. Điều này dễ xảy ra khi vận chuyển trên thùng xe trần 

do tác động của gió. Trong trường hợp này phải giảm số lượng và kích thước lỗ thông 

hơi của bao bì đựng. Các bao bì trần phải được phủ bằng vải để giảm tác dụng làm khô 

của gió. 

2.4. Tách hạt ra khỏi quả (chế biến) 

Nói đến thu hái hạt giống là nói đến thu hái quả chứ không phải là thu hái hạt. Ở 

một loài, vật liệu gieo ươm là quả, song chúng được gọi một cách không chính xác là 

hạt như trong trường hợp cây Tếch. Tuy vậy, ở đại đa số các loài cây rừng người ta thu 
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hái quả và gieo ươm hạt, như vậy phải có một khâu tách hạt khỏi vỏ bọc của quả. Mục 

đích của khâu tách và một số công đoạn có liên quan là nhằm sản xuất tối đa hạt giống 

sạch, có sức sống cao. Khâu này bao gồm  một hoặc nhiều công đoạn: Ngâm, đãi, làm 

khô, tách hạt, quay đảo, đập, loại bỏ vỏ, cánh và làm sạch. 

2.4.1. Chuẩn bị trƣớc khi tách hạt 

Thu hái quả (hạt) mang tính thời vụ, thông thường chỉ tập trung vào một thời 

gian ngắn, trong khi đó công suất máy móc, phương tiện tách hạt lại hạn chế. Bởi vậy 

không thể tách hạt ra khỏi quả ngay một lúc, việc bảo quản tạm thời là điều không 

tránh khỏi. Đối với một số loại quả thì quá trình này là cần thiết vì đó là thời gian để 

quả chín và khô đi trước khi tách. Quả phải được bảo quản tại nơi khô ráo thoáng mát 

để tránh nhiễm nấm và hấp nóng. Tuỳ thuộc vào từng loại quả, trạng thái quả và kỹ 

thuật tách hạt ra khỏi quả mà có thể đổ quả từ trong bao tải ra, đóng vơi trở lại và đặt 

lên giá đỡ hoặc tãi rộng trên khay, trên sàn hoặc trên kho có mái che. Sàn nên làm bằng 

gạch hoặc gỗ, nên tránh sàn xi măng vì có ẩm độ cao.  Cũng có thể tãi rộng quả trên 

vải bạt. 

2.4.2. Làm sạch quả sơ bộ 

Quả phải được làm sạch sơ bộ khỏi các mẩu cành, vỏ, lá và tạp vật khác trước 

khi tách, làm sạch, bảo quản hoặc gieo. Các cơ sở chế biến lớn có các máy hoặc sàng 

lắc chuyên dùng hoặc cũng có thể làm sạch bằng cách đãi. Nếu khối lượng quả không 

lớn thì có thể làm sạch bằng tay. 

Đối với một số loài thì chỉ cần làm sạch sơ bộ, làm khô (trong một vài trường 

hợp) trước khi đem gieo hoặc bảo quản dưới dạng quả. Việc làm sạch sơ bộ có thể bao 

gồm cả loại bỏ các phần phụ của quả như bao quả của các loại Dẻ, Sồi, Tếch. Các loại 

quả có cánh thường được gieo cùng với cánh như các loài Du, Dáng hương và một số 

chi thuộc họ Dầu. 

2.4.3. Bảo quản (ủ) quả 

Bảo quản (ủ) quả một cách cẩn thận nhằm làm cho chúng thích hợp hơn cho các 

công đoạn như sau: làm khô, tách, bảo quản dài hạn. Quá trình này còn giúp cho quả 

chín đều và khô đi. Quả không bao giờ chín cùng vào một thời điểm, ngay cả trong 

cùng một loài và trong cùng một lâm phần (Morandini 1962), bởi vậy, ngay cả khi thu 

hái vào lúc chín rộ nhất cũng có một tỷ lệ hạt đã rắn chắc song chưa chín hoàn toàn.  

Quả chưa chín hình thái của phần lớn các loại cây rừng nhiệt đới ẩm đều có thể 

ủ chín ở nhiệt độ bình thường tại nơi thông thoáng và được che, chắn cẩn thận. Nhiệt 

độ trên 35 
0
C và dưới 20

0
C dường như gây hại. Điều kiện thông thoáng có thể tạo ra 

bằng cách xếp vơi quả vào bao hoặc thùng và để hở, tạo điều kiện cho sự hô hấp được dễ 

dàng. Cần tránh phơi sấy khô quả quá nhanh và mạnh, vì mục đích ở đây là giữ cho quả 
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sống và khoẻ mạnh càng lâu càng tốt để tạo thời gian cho hạt chín. Phải kiểm tra quả 

hàng ngày, chọn những quả chín để tách hạt ra khỏi quả. Có hai dạng quả cần chú ý đặc 

biệt đó là quả thịt và quả nang. Quả thịt (quả hạch,quả mọng) chín khi thịt quả mềm. Sau 

đó thịt quả bắt đầu phân huỷ và lên men làm cho hạt giảm chất lượng. Như vậy, trong 

trường hợp quả thịt thì khi thịt quả bắt đầu mềm là phải tách hạt ngay. Quả nang được 

coi là chín khi nó tự mở. Hạt bị tách cưỡng ép thì chưa thành thục và không có sức sống.  

2.4.4. Các phƣơng pháp tách hạt 

Phương pháp tách hạt phụ thuộc vào đặc tính của quả. Quả thịt được xử lý bằng 

cách khử thịt quả. Thông thường quá trình này bao gồm khâu ngâm nước, sau đó ép 

hoặc chà xát nhẹ. Các loại quả gỗ khác (quả Thông) được sấy hoặc phơi khô đến khi 

vẩy quả mở ra để hạt trong giá noãn tách ra. Sau đó quả tiếp tục được xử lý thủ công 

hay cơ giới như thùng quay hoặc đập để hạt khô rơi ra khỏi quả. 

Đối với một số loại quả đóng như quả bế, quả đóng có cánh thì không nhất thiết 

phải tách hạt mà có thể gieo hoặc bảo quản dưới dạng quả (Chò nâu).  

2.4.4.1. Phƣơng pháp làm sạch thịt quả 

Làm sạch thịt quả thường được làm ngay sau khi thu hái để tránh quả lên men 

và nóng lên. Với lượng quả nhỏ thì thông thường làm sạch bằng tay. Sau khi ngâm, 

tiến hành bóp bằng tay hoặc chà xát bằng một mảnh gỗ hoặc chày. Ngoài ra có thể làm 

tơi thịt quả bằng cách chà xát chúng vào mắt lưới. Lớp vỏ và thịt quả được tách bằng 

loại rổ thích hợp hoặc đãi bằng dòng nước. 

Hạt cũng có thể rửa sạch bằng cách sau: Cho hạt vào trong túi lưới thép sau đó 

phun mạnh nước vào đến khi lớp vỏ và thịt trôi đi. Sau khi tách hạt loại hạt ưa khô phải 

được làm khô một cách cẩn thận bằng cách đảo thường xuyên. Sau đó có thể vận 

chuyển đến vườn ươm để gieo hoặc xử lý tiếp theo để điều chỉnh hàm lượng nước cho 

phù hợp trước khi đem đi bảo quản. 

2.4.4.2. Làm khô quả  

Làm khô, dùng nguồn nhiệt tự nhiên hay nhân tạo là quá trình nhằm tách hạt của 

nhiều loài cây. Quá trình làm khô phải bắt chước được quá trình khô tự nhiên, trong đó 

quả mất nước và khô dần dần. Không khí xung quanh quả phải khô hơn bản thân quả. 

Có nhiều phương pháp làm khô quả: 

 Hong khô dưới mái che 

 Đây là phương pháp làm khô quả từ từ và ít tác hại nhất để tách hạt. Quả được 

đưa vào phòng thông, thoáng, trải mỏng trên sàn và được đảo thường xuyên. Tốt nhất 

là đổ quả trên những khay treo có đáy là lưới thép  để làm thông thoáng khí từ các 

phía. Phương pháp này thích hợp cho những loại hạt dễ tách và dễ bị tổn thương (một 

số loài Vân Sam) nếu đem phơi hoặc sấy. Thích hợp để tách vỏ quả một số loại như 
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Dẻ, Sồi và một số loại hạt cần bảo quản ở một hàm lượng nước nhất định mới giữ được 

sức sống như các loại Dầu (Dipterocarpus), Sao đen (Hopea odorata R oxb). Cũng có 

thể áp dụng phương pháp này cho cho các loài cây có lớp thịt quả mỏng như cây Chân 

Chim  và một số loài mà hạt giống của chúng được bảo quản hoặc gieo dưới dạng quả 

khô. Quá trình khô diễn ra chậm, thời gian khô phụ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ  

không khí xung quanh. Đây là phương pháp an toàn nhất, áp dụng cho các loại hạt "đặc 

biệt" không chịu được nhiệt hoặc chết do bị khô quá nhanh. 

 Phơi khô ngoài trời nắng 

 Phương pháp này thích hợp cho những loại hạt chịu được nhiệt độ cao. Nó 

thường được áp dụng vào mùa khô tại các vùng khí hậu nhiệt đới, á nhiệt đới hoặc ôn 

đới ẩm, những nơi này có thể phơi cho quả mở 100% mà không cần phải sấy. Tại các 

vùng ôn đới lạnh thì phương pháp này ít thích hợp hơn, phải bổ sung hoặc thay thế 

bằng phương pháp sấy. 

Các yêu cầu chính khi phơi là: Phải đảo quả thường xuyên để quá trình khô, mở, 

tách hạt được đồng đều. Có các phương tiện điều kiện chống mưa kịp thời. Chú ý tránh 

nhiệt độ quá cao khi hạt còn ướt, bằng cách hong quả trước khi phơi, hoặc tránh phơi 

quả hãy còn ướt trên các tấm thép, hoặc đậy chúng bằng các tấm kính, màng ni lông. 

Tầm quan trọng của các yếu tố này phụ thuộc vào bức xạ mặt trời tại từng địa phương 

và sức chịu nhiệt của từng loại hạt. Phải thu gom thường xuyên hạt đã tách ra khỏi quả, 

tránh để lâu dưới nắng gay gắt. Chú ý chống chim, chuột, sâu bọ vì chúng có thể gây 

thiệt hại lớn khi phơi hạt. Kiến có thể tha đi một lượng hạt bạch đàn lớn nếu không có 

biện pháp hữu hiệu giữ cho chúng không xâm nhập khu sân phơi, chuột và chim cũng 

ưa thích hạt thông.  

Quả thu hái đại trà, với khối lượng lớn, được trải trên vải bạt, trên sàn, hoặc trên 

lưới treo. Phơi cành có quả trên sàn đòi hỏi ít thiết bị song tốn công vì phải đảo thường 

xuyên để phơi khô các lớp dưới. 

 Phương pháp có hiệu quả để tách hạt với khối lượng lớn là phơi chúng trên các 

tấm lưới căng trên khung gỗ. Phương pháp này cho phép không khí lưu thông dễ dàng 

hơn là phơi trên sàn. Phía dưới lưới căng bạt để hứng hạt khi nó tách khỏi quả. Phương 

tiện trên có thể to, nhỏ, cố định hay tạm thời tuỳ theo người sử dụng. Loại khung nhỏ 

thích hợp cho thu hái lưu động, loại to, cấu trúc cố định, được đặt tại các trung tâm chế 

biến hạt. 

Có thể áp dụng phương pháp treo cành quả lên dây thép, phương pháp này có 

ưu điểm là không khí lưu thông rất tốt giữa lá và quả, không sợ chúng ép chặt vào nhau 

và nóng lên. Dưới đặt các tấm hứng hạt, phương pháp này có thể áp dụng trong rừng và 

cũng có thể áp dụng trong nhà thông gió tốt. 
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Tốc độ tách hạt khi phơi biến động theo đặc điểm mỗi loài, độ chín của quả và 

quan trọng nhất là điều kiện phơi. Quả chín của một số loài có thể tách hạt sau một số 

giờ nếu được phơi dưới điều kiện tối ưu, còn ở điều kiện bình thường thì đối với phần 

lớn các loài thời gian cần thiết là 3-4 ngày. 

Mặc dù phơi quả dưới nắng gắt làm cho chúng mở nhanh song có nguy cơ là 

nếu nhiệt độ tăng quá cao sẽ làm cho hạt hỏng. 

Phương pháp phơi nắng có thể áp dụng cho một số cây họ đậu vùng khô như: 

Keo (Acacia), Prosomiss.sp và các loài như Bằng lăng (Lagerstroemia), Keo dậu 

(Leucaena), Phi lao (Casuarina). 

Ở Ấn Độ Phi lao được phơi trong khay trên có phủ một lớp vải mỏng để đề 

phòng hạt bị gió thổi đi, sau 3 ngày hạt được tách khỏi quả nếu để lâu hơn các tạp chất 

của quả sẽ lẫn vào hạt (Kondas 1981 - trong Phạm Hoài Đức 1992). Nhìn chung quả và 

hạt của các loài cây lá rộng dễ bị nhiệt độ cao phá huỷ hơn là các loài cây lá kim. Bởi 

vậy cần tránh phơi hạt quá lâu dưới trời nắng gay gắt và thỉnh thoảng phải che bóng. 

 Làm khô quả bằng nhiệt độ nhân tạo 

Phương pháp sấy quả trong lò được áp dụng ở những nơi không có điều kiện 

phơi, cho nhiều loài cây rừng. Phương pháp này được áp dụng chủ yếu cho các loài cây 

lá kim, song cũng có thể áp dụng cho một số loài cây như: Bạch đàn tại vùng lạnh, ẩm 

(Turnbull 1975, Bolanet 1980 - trong Phạm Hoài Đức 1992). 

Thông thường trước khi sấy quả thường được phơi hoặc ủ một thời gian. Khó 

khăn chủ yếu khi làm khô quả tự nhiên là không thể kiểm soát được nhiệt độ và độ ẩm. 

Độ ẩm không khí tăng lên có thể làm cho quả khép lại (Morandim 1962 và Turnbull 

1975 - trong Phạm Hoài Đức 1992). Sấy quả bằng nhiệt độ nhân tạo cho phép kiểm 

soát được độ ẩm và nhiệt độ không khí, thời gian xử lý ngắn hơn, quá trình liên tục, 

nên việc tổ chức lao động có hiệu quả hơn. Sấy đòi hỏi thiết bị và nhà xưởng đắt tiền 

nhưng lại không được sử dụng cả năm, vì vậy làm cho giá thành một đơn vị sản phẩm 

tăng cao. Bởi vậy trước khi xây dựng lò sấy lớn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng chi phí đầu 

tư và khối lượng quả sản xuất trong năm. 

Cần phải sử dụng phương pháp hong phơi tự nhiên một cách tối đa, hoặc kết 

hợp các phương pháp một cách hợp lý, có thể xây một lò xấy nhỏ để bổ xung cho các 

phương sấy khô tự nhiên hoặc xử lý những lô quả khó tách hạt nếu chỉ sử dụng phương 

pháp phơi. 

Quá trình sấy phải được tiến hành sao cho trong thời gian ngắn nhất để không 

làm tổn thương đến sức sống của hạt. Để đạt được những mục đích này nên chú ý đến 

những vấn đề sau: 

1. Quả cần được ủ cẩn thận trước khi sấy. 



 

 

49 

2. Cần kiểm soát nhiệt độ không khí và giữ ở mức tối thiểu đủ để làm khô quả. 

3. Không nên sấy quả nóng và để hạt lâu trong lò sấy quá mức cần thiết. 

4. Không khí trong lò cần giữ càng khô càng tốt. 

Nguyên lý sấy là làm cho quả tiếp xúc với lượng không khí nóng, khô,  quá 

trình sấy diễn ra càng nhanh càng tốt, nhưng tránh nhiệt độ quá cao dễ làm đanh quả. 

Các lò sấy có kích thước khác nhau, song đều có các đặc điểm chung là gồm có các bộ 

phận: Nguồn nhiệt, bộ phận điều chỉnh dòng không khí nóng, khay, giá hoặc các dụng 

cụ khác để đựng quả khi sấy. Trong quá trình vận hành lò, khoảng thời gian 2-3 giờ 

đầu nhiệt độ trong lò thấp hơn nhiều so với nhiệt độ sấy hữu hiệu. Điều này nhằm tránh 

sự  trùng hợp giữa nhiệt độ cao và hàm lượng nước cao, là nguyên nhân phổ biến nhất 

dẫn đến giảm sức sống của hạt. Nhiệt độ an toàn cho tất cả các loại quả nón khoảng 

30
0
C, có thể nâng lên đến 60

0
C khi hàm lượng nước quả giảm xuống 10% (Aldhour 

1972 - trong Phạm Hoài Đức 1992).  Một số lò sấy hiện đại có trang bị bộ phận điều 

chỉnh độ ẩm, tuy vậy cần xác định điều kiện tối ưu cho từng loài cây. 

Tại SaBa (Malaysia) quả Keo lá to (Acacia mangium) được sấy trong buồng sấy 

đơn giản bao gồm một lò điện và quạt gió chế tạo tại địa phương (Bowan và Euschio 

1981 - trong Phạm Hoài Đức 1992). Quả được đặt trên khay có kích thước 0,7 x 0,7 m 

đáy bằng lưới thép. Nhiệt độ trong buồng sấy là 45
0
C,  quả được phân loại theo mầu 

sắc và được xử lý như sau: 

1. Quả màu đen: Không cần ủ, sấy khô 24 giờ trong buồng sấy. 

2. Quả màu nâu: Ủ nơi có bóng che 48-72 giờ, sau đó sấy 24-48 giờ. 

3. Quả màu xanh nhưng đã đủ độ lớn ủ ở nơi có bóng che 72-120 giờ, sau đó 

sấy 48 giờ. 

Cần lưu ý là không bao giờ sấy quả ở nhiệt độ quá cao. 

2.4.4.3.Công đoạn tách hạt 

Để tách hạt có thể dùng phương pháp sàng, xảy, song một số loại phải dùng đến 

những biện pháp khác. Với cây lá kim thường áp dụng phương pháp quay đảo còn đối 

với cây lá rộng thì dùng phương pháp đập. 

 Phương pháp quay đảo 

Khâu quay đảo quả để tách hạt thường được tiến hành ngay sau khi sấy (phơi) vì 

nếu trong điều kiện ẩm, lạnh quả sẽ đóng lại sau một thời gian ngắn (Morandini 1962 - 

trong Phạm Hoài Đức 1992). Nếu không có điều kiện làm ngay phải bảo quản quả đã 

mở ở điều kiện khô. 

Máy quay đảo có thể là một thùng hình chữ nhật, thùng tròn, hoặc lồng đặt nằm 

trên một trục dài khi quay quả bị đảo lộn, những đường gờ nằm trong thùng hoặc lồng 

có tác dụng tăng cường sự đảo lộn. Hạt đã mở rơi qua thành máy xuống bộ phận hứng 
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hạt ở dưới như khay, băng chuyền. Máy có thể vận hành thủ công hay cơ giới, tuỳ 

thuộc vào khối lượng công việc. 

 Phương pháp đập 

Được áp dụng để tách hạt từ quả khô cho nhiều loài cây lá rộng. Có thể tách hạt 

một cách dễ dàng nhiều loài cây lá rộng bằng cách trải quả trên sàn, trên chiếu hoặc 

một nền thích hợp khác và đập bằng đòn hoặc gậy thon dài. 

Những loại quả khô được cho vào bao tải và đập sau đó dùng sàng để tách hạt ra 

khỏi các tạp chất khác, đầu tiên dùng sàng có mắt lưới to hơn hạt để giữ lại những tạp 

chất mảnh vỏ thô và hạt to, sau đó dùng sàng có mắt lưới nhỏ hơn hạt để sàng các phần 

tạp chất nhỏ và hạt nhỏ lọt qua. 

2.4.4.4.  Những việc cần làm ngay sau khi đã tách hạt 

Sau khi tách hạt ra khỏi quả vẫn cần nhiều công đoạn trước khi có thể mang hạt 

đi bảo quản. Hạt chắc phải được tách khỏi hạt lép, hạt không có sức sống và các tạp 

chất khác, một số loại hạt có cánh cần phải loại bỏ cánh, kiểm tra hàm lượng nước của 

hạt, nếu cần thiết phải tăng hoặc giảm hàm lượng nước đến mức thích hợp cho từng 

loài để bảo quản. Nếu có yêu cầu về sự đồng đều của cây con trong vườn ươm thì phải 

phân cấp hạt theo độ lớn. 

Tạp chất chiếm một phần nhất định trong bảo quản hoặc vận chuyển và có thể 

gây lên sự không đồng đều trong gieo ươm. Nó cũng có thể mang mầm bệnh, chẳng hạn 

bảo tử nấm bệnh làm hại lá thường xuất hiện trên các mảnh lá kim hơn là trên hạt. Ở một 

số loài có thể làm sạch hạt một cách dễ dàng và đạt tới một tiêu chuẩn cao về độ sạch, 

một số loài khác thì khó khăn hơn. Một số loài để làm sạch hạt đạt tới độ sạch cao hơn 

một tỷ lệ % nào đó là điều không cần thiết vì như vậy sẽ bị mất đi thêm một số hạt tốt bị 

vô ý loại ra cùng với tạp. Đối với nhiều loài Bạch đàn thì khó có thể tách riêng rẽ hạt tốt 

và mày. Hạt tốt thường giống mày về kích thước hình dạng, màu sắc, tỷ lệ trọng lượng 

mày/hạt tốt thường biến động trong khoảng 5/1-30/1 (Goor và Zimmer1958, Bolandetal 

1980 - trong Phạm Hoài Đức 1992). Bởi vậy những lô hạt Bạch đàn thương phẩm chỉ 

được làm sạch và loại bỏ các mẩu lá hoặc các tạp chất có kích thước lớn hơn hạt. 

 Vò cánh: Hạt hoặc quả có cánh là đặc điểm của nhiều loài cây rừng, phần lớn 

hạt cây lá kim đều có cánh, cánh hạt có thể dài và cứng hoặc ngắn và mềm.  Để tạo 

điều kiện cho khâu  bảo quản hạt và gieo ươm, những cánh lớn hơn hạt (quả) thông 

thường phải được loại bỏ. 

 Các phương pháp làm sạch hạt: Các đặc điểm chính để phân biệt hạt chắc với 

các thành phần khác là độ lớn, hình dạng, tỷ trọng,  mầu sắc và cấu trúc bề mặt. Khả 

năng để phân biệt hạt chắc phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

1. Mức độ khác nhau giữa hạt chắc và tạp chất cần phải tách 
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2. Mức độ đồng đều của chính bản thân hạt, màu sắc độ lớn và hình dạng là 

những đặc điểm giúp cho phân biệt bằng mắt, còn phần lớn máy làm sạch hạt dựa trên 

đặc điểm độ lớn và tỷ trọng. 

Phương pháp sàng dựa vào độ dày hoặc đường kính của hạt, máy ly tâm dựa 

vào độ dài, các phương pháp đãi, thổi, quạt gió dựa trên sự khác nhau về tỷ trọng, 

phương pháp làm sạch bằng cọ sát dựa vào sự khác nhau về cấu trúc bề mặt. Tuy nhiên 

loại hạt và lượng hạt cần xử lý quyết định phương pháp làm sạch hạt nào là tốt nhất. 

Làm sạch hạt bằng tay, bằng thiết bị tạm thời, hay máy chuyên dùng. 

 Phân loại hạt 

Hạt giống của cùng một loài có thể biến động về kích thước do ảnh hưởng của 

môi trường tác động vào giai đoạn phát triển và do những biến dị di truyền bình 

thường. Sức sống của cây mầm liên quan đến kích thước hạt và việc phân loại hạt 

giống theo kích thước là cần thiết nếu có yêu cầu về sự đồng đều của cây con trong 

vườn ươm. Phân loại hạt theo kích thước còn tạo điều kiện thuận lợi để gieo hạt bằng 

máy. Trong trường hợp hạt giống được thu hoạch từ vườn giống xây dựng từ một số 

dòng nhất định thì phải cân nhắc kỹ vì một phần sự biến động về kích thước và hình 

dạng của hạt có mang tính di truyền. Do đó việc phân loại hạt giống từ vườn giống có 

thể dẫn đến sự phân lập di truyền mạnh và hậu quả là sự giảm sút về tính đa dạng di 

truyền trong mỗi phần hạt sau khi phân loại (Simak 1982 - trong Phạm Hoài Đức 

1992). Các phương pháp phân loại hạt giống chỉ khác chút ít so với phương pháp làm 

sạch hạt, các phương pháp sảy, quạt gió, đãi và tỷ trọng đều áp dụng được có hiệu quả 

để phân loại hạt giống. 

Mặc dù khâu phân loại hạt bản thân nó là một giai đoạn đơn giản, song đối với 

một loài cây hạt phải được chế biến thích hợp trước khi phân loại, chẳng hạn vỏ xốp 

của quả tếch và ống đài của cây họ Sao dầu phải được loại bỏ trước khi phân loại. Quả 

kép đã sạch của Lõi thọ được phân loại bằng lưới ô vuông 7; 9; 11mm. 

 Kiểm tra hàm lượng nước của hạt giống 

Sau khi hạt đã được làm sạch và phân loại, chúng có thể được dùng để gieo ươm 

ngay. Nếu hạt phải lưu kho thì cần phải kiểm tra hàm lượng nước (HLN) và đưa chúng 

về mức thích hợp nhất cho từng loài. 

Đối với hạt giống ưa khô, bao gồm phần lớn các loài cây lá kim và nhiều loài 

cây lá rộng, việc điều chỉnh HLN đồng nghĩa với việc sấy và phơi khô, rất ít gặp 

trường hợp phải làm ẩm, để năng cao HLN của hạt tạo điều kiện tối ưu để bảo quản, 

thường chỉ giới hạn ở các loại hạt ẩm. 

Hạt cây Dẻ Quercus  sau khi quả của chúng được hong nhẹ dưới mái che để nới 

lỏng vỏ bọc, cần được nhúng vào nước để đạt được HLN tối ưu. Đối với Quercus 
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robus là 40-45% (Holmes, Baszewiez Suszka và Tyllowski 1980 - trong Phạm Hoài 

Đức 1992) trước khi đưa chúng vào bảo quản mát ẩm. 

 Hàm lượng nước 

HLN hạt giống thường được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm trọng lượng của 

chúng. HLN có thể thể hiện bằng hai cách: 

 Tỷ lệ phần trăm giữa trọng lượng nước chứa trong hạt và “trọng lượng tươi” (= 

chất khô+ nước) của hạt. 

Tỷ lệ phầm trăm giữa trọng lượng nước chứa trong hạt và trọng lượng khô (sau 

khi sấy trong lò) của hạt. 

Theo quy chế của ISTA (Tổ chức kiểm nghiệm hạt giống quốc tế) thì HLN hạt 

giống luôn được tính trên cơ sở trọng lượng tươi, sau đây là hai công thức tính toán và 

bằng chuyển đổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Bảo quản hạt giống 

Bảo quản có thể được định nghĩa là sự giữ gìn những hạt sống trong thời gian từ 

khi thu hái đến khi gieo ươm (Holmes và Buszewicz 1958 - trong Phạm Hoài Đức 

1992). Nếu hạt có thể được gieo ngay sau khi thu hái cho mục đích trồng rừng thì 

không cần phải bảo quản. Ngày gieo ươm tốt nhất trong vườn ươm đối với một số loài 

cây xác định tuỳ thuộc vào: 

 Ngày trồng theo kế hoạch, ngày này lại tuỳ thuộc vào khí hậu, theo  mùa. 

 Thời gian gieo ươm cây con cần thiết đối với các loài cây có thể đạt kích thước 

cây tiêu chuẩn đem trồng.  

Rất ít khi ngày gieo ươm tốt nhất trùng với ngày thu hái tốt nhất mà thường phải 

bảo qun hạt giống trong những khoảng thời gian khác nhau, có thể là: 

- Bảo quản đến một năm, khi mà việc sản xuất hạt giống và công việc trồng 

rừng được thực hiện đều đặn hàng năm nhưng cần phải đợi đến thời vụ gieo ươm tốt 

nhất. 

  Tỷ lệ phần trăm HLN             Trọng lượng nước 

    (Trọng lượng khô)       =                                         x 100 

                                              Trọng lượng chất khô 

  Tỷ lệ phần trăm HLN             Trọng lượng nước 

    (Trọng lượng tươi)      =                                         x 100 

                                               Trọng lượng chất khô 

                                                  + Trọng lượng nước 
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- Bảo quản 1-5 năm hay lâu hơn khi loài cây có chu kỳ sai quả là vài ba năm và 

phải thu hái đủ hạt trong năm được  mùa để dự trữ cho những năm mất mùa. 

-  Bảo quản dài hạn nhằm mục đích bảo tồn nguồn gen, thời gian bảo quản có 

thể thay đổi tuỳ thuộc vào tuổi thọ của hạt của loài cây, vào điều kiện bảo quản nhưng 

thường là hàng chục năm đối với những loại hạt dễ bảo quản. 

Những phương tiện cần thiết cho bảo quản (bao túi, thùng gỗ, ...) tuỳ thuộc vào 

khối lượng hạt và thời gian bảo quản, tuổi thọ tự nhiên của hạt giống cây lấy gỗ. 

Khoảng thời gian mà hạt có thể sống, phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của hạt 

khi thu hái, điều kiện xử lý cất giữ trước khi bảo quản và điều kiện bảo quản hạt. Tuổi 

thọ của hạt còn phụ thuộc rất nhiều vào bản chất của loài cây mặc dù chúng được đối 

xử trong bảo quản như nhau. Tuổi thọ của hạt giống được bảo quản tốt có thể giữ được 

trong khoảng thời gian khác nhau tuỳ theo từng loài (Ewart 1908- trong Phạm Hoài 

Đức 1992) phân chia tuổi thọ của hạt giống như sau: 

Tuổi thọ ngắn: Hạt  không sống được quá 3 năm 

Tuổi thọ trung bình: Hạt sống được từ 3-15 năm. 

Tuổi thọ dài: Hạt sống được trên 15 năm đến trên 100năm.  

Ví dụ như loài Keo dậu Leucaena leucocephala hạt sống được 99 năm. 

Mỗi loại hạt khác nhau sẽ có phương pháp bảo quản khác nhau, tuổi thọ của hạt 

giống phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện bảo quản chúng. Hiện nay có thể chia hạt 

thành hai nhóm lớn: 

Hạt ưa khô: Hạt có thể làm khô đến một hàm lượng nước thấp khoảng 5% 

(trọng lượng tươi) và bảo quản tốt ở nhiệt độ thấp trong một thời gian dài. 

Hạt ưa ẩm: Là hạt không thể sống được nếu hàm lượng nước của hạt tụt xuống 

dưới một giới hạn còn tương đối cao (trong khoảng 20-50%) và không thể bảo quản 

được lâu. 

Trong hai nhóm này có thể chia thành hai nhóm phụ, như nhóm ưa khô có hoặc 

không có vỏ cứng hay hạt ưa ẩm chịu được hay không chịu được nhiệt độ thấp. Ngay 

trong mỗi nhóm cũng có sự khác nhau khá lớn giữa các loài về tuổi thọ của hạt trong 

những điều kiện bảo quản nhất định. 

Hạt ưa khô vỏ cứng: Đa số loài, nếu như không phải là tất cả, có hạt sống được 

hàng chục năm đều là những loài hạt vỏ cứng.  

Đa số các loại quả sau khi thu hái phải qua chế biến: 

 Tách hạt, làm sạch hạt, phơi khô để giảm khả năng hút ẩm tránh được sâu- nấm 

bệnh xâm nhập từ vỏ vào (nhất là các loại quả thịt) do đó làm tăng phẩm chất hạt 

giống. 
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Với các loại quả khô kín: Không cần tách hạt mà chỉ cần phơi khô cả quả 

(Tếch,...)  

Với loại qủa khô nứt: Cần phải tách hạt khỏi quả (Bạch đàn, Keo, ...).  Với 1 số 

loại quả trước khi phơi phải ủ thì quả nứt mới đều như Thông, Phi lao.  

Với những loại hạt có dầu khi phơi tránh nhiệt độ cao, chỉ nên phơi trong râm 

mát, chú ý phải đảo trở hạt thường xuyên (Xà cừ, Hồi ).  

Với một số loại quả khô có thể dùng phương pháp sấy, tuỳ theo từng loại quả 

mà khống chế nhiệt độ khi sấy cho thích hợp nếu nhiệt độ quá cao sẽ mất sức nảy mầm 

vì prôtein trong hạt bị phân huỷ và hạt sẽ mất sức sống.  

Với loại quả thịt: Dùng phương pháp ngâm nước chà sát đãi sạch lớp vỏ hạt.  

 Sau khi chế biến sạch hạt - quả cần phân cấp hạt theo độ lớn của nó để tiện cất 

trữ và sử dụng hợp lý. 

2.5.1. Những yếu tố ảnh hƣởng đến tuổi thọ của hạt giống trong bảo quản 

 Tuổi thọ của hạt giống 

 Khả năng hạt có thể giữ được sức nảy mầm người ta gọi là sức sống của hạt và 

khả năng hạt có thể kéo dài được sức sống ấy gọi là tuổi thọ của hạt giống. 

 Những nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của hạt giống 

Tình trạng của hạt ngay cả khi có điều kiện bảo quản tối ưu thì hạt cũng sẽ chết 

nếu như hạt đó đã bị tổn thương từ trước. Cần xem xét các yếu tố sau: 

Độ chín của hạt: Hạt đã chín hoàn toàn giữ được sức sống lâu hơn hạt chưa chín hoàn 

toàn (các chất khô trong hạt đã được tích luỹ tối đa). Một số chất quan trọng đối với tuổi thọ 

của hạt có thể chưa được hình thành ở hạt chưa chín, trong đó có một số chất gây ngủ ở một 

số loài, mà sự ngủ đôi khi liên quan đến tuổi thọ của hạt. 

Hiệu quả lâu năm và hàng năm: Trong thu hái hạt số lượng và chất lượng thường 

gắn bó với nhau. Tỷ lệ hạt tốt (khoẻ) ở cây mẹ cao sản thường cao hơn là cây mẹ ít quả. 

Tương tự như vậy,  một cây mẹ có tỷ lệ hạt tốt cao hơn trong năm được mùa so với năm 

mất mùa. Thu hái từ những cây mẹ sai quả trong những năm được mùa chắc chắn sẽ cho 

những hạt có tuổi thọ cao nhất trong bảo quản. Mặt khác cũng cần tránh thu hái từ những 

cây xấu mặc dù chúng sai quả có thể chất lượng gỗ kém, mặc dù hạt của chúng có thể bảo 

quản tốt. 

Không bị tổn thương: Những hạt bị tổn thương trong quá trình tách hạt, làm sạch hạt, 

loại bỏ cánh,... thường bị chết rất nhanh. Sự tổn thương thường lớn đối với những hạt có vỏ 

mềm và mỏng. Nhiệt độ quá cao trong quá trình tách hạt hay phơi khô cũng làm hại hạt. 

Không bị hỏng sinh lý: Việc thực hiện không tốt các quy định trong quá trình 

thu hái, vận chuyển từ rừng, hoặc tách hạt ra khỏi quả làm cho hạt bị hỏng sinh lý ngay 

cả khi hạt không bị tổn thương cơ giới hoặc nấm bệnh. Cần giữ thông thoáng cho hạt 
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ưa khô để tránh hô hấp mạnh làm nhiệt độ tăng quá cao, còn những hạt ưa ẩm thì phải 

chống mất nước. 

Không có nấm bệnh và côn trùng: Đối với những loại hạt bảo quản khô lạnh thì 

chính điều kiện bảo quản sẽ ngăn cản phát triển nấm và côn trùng. Tuy nhiên cũng cần 

tránh thu hái hạt có nhiều nấm, côn trùng và cần thực hiện việc thu hái, vận chuyển,  

chế biến,.. càng nhanh càng tốt để đảm bảo hạt không bị tổn hại trước khi đưa vào bảo 

quản. Nấm, côn trùng thường tấn công hạt nhiều nhất khi hạt còn ở trong rừng, vì vậy 

việc thu hạt ở trong rừng cần thực hiện nhanh nhất ngay sau khi quả (hạt) mới rụng. 

Tỷ lệ sống ban đầu: Những lô hạt có tỷ lệ sống ban đầu và thế nảy mầm cao bảo 

quản được lâu hơn hạt có tỷ lệ sống ban đầu thấp. Tuổi thọ của hạt tương quan với tỷ lệ 

nảy mầm ban đầu. Ví dụ những mẫu của hai lô hạt của cùng một loài mà thông thường 

có thể chờ đợi tỷ lệ nẩy mầm 80%, nhưng trong thử nghiệm chỉ cho kết quả nảy mầm 

ban đầu  tương ứng lô hạt 1 là 90% và  lô hạt 2 là 50%. Bảo quản lô hạt thứ hai chẳng 

những gây lãng phí kho tàng mà ngay trong số 50% hạt sống ban đầu này cũng bị chết 

nhanh hơn so với 90% hạt sống trong lô hạt thứ nhất. Sự hỏng hạt có thể sẽ không quan 

trọng nếu như hạt được gieo ngay trong vòng vài tuần hoặc vài tháng, nhưng chỉ có hạt 

chất lượng tốt mới bảo quản được lâu (Magini 1962 - trong Phạm Hoài Đức 1992).  

Không khí trong bảo quản hạt giống: Điều kiện thoáng khí ảnh hưởng đến 

phương thức hô hấp của hạt giống. Sản phẩm của quá trình hô hấp là khí CO2 và hơi 

nước (hảo khí), còn khi hạt hô hấp yếm khí sẽ tạo ra rượu và axit. Nếu nhiệt độ, ẩm độ 

của môi trường bảoquản cao, đặt hạt trong tình trạng yếm khí sẽ nhanh chóng làm giảm 

sức nảy mầm. Ngược lại, khi nhiệt độ, ẩm độ của môi trường bảo quản hạ thấp đến một 

giới hạn nhất định, đặt hạt trong tình trạng yếm khí sẽ có lợi cho sức sống của hạt. 

Đối với những loại hạt ưa khô, sau khi điều chỉnh hàm lượng nước đến mức 

thích hợp, hạt được dồn vào những bao bì càng dầy càng tốt. 

Đối với những loại hạt giống ưa ẩm, việc khống chế nhiệt độ và ẩm độ của môi 

trường xung quanh khó thực hiện được một cách hoàn hảo vì vậy cần thiết có sự 

thoáng khí,  môi trường ẩm để bảo quản thành công hạt ưa ẩm với hàm lượng nước 

tương đối cao, cũng như bảo quản hạt ưa khô đã hút nước.  

Hàm lượng nước của hạt: Mỗi loại hạt giống cần một lượng nước tiêu chuẩn để 

duy trì sức sống trong quá trình bảo quản khác nhau.  Hàm lượng nước tiêu chuẩn phải 

được đảm bảo ở mức tối thiểu cần thiết cho sự sống của hạt. 

 Đối với những hạt ưa khô hàm lượng nước có lẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết 

định tuổi thọ của hạt. Hàm lượng nước giảm sẽ làm cho hô hấp của hạt giảm và do đó sẽ kéo 

dài tuổi thọ của hạt, hàm lượng nước 4-8% được coi là an toàn đối với đa số hạt ưa khô.  
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Hàm lượng nước cũng rất quan trọng đối với các loại hạt ưa ẩm, nhưng trong 

trường hợp này hàm lượng nước tới hạn là giá trị tổi thiểu cho phép chứ không phải giá 

trị tối đa để kéo dài thời gian bảo quản. Hạt bảo quản cần có hàm lượng nước gần giá 

trị an toàn tối thiểu (tức là giá trị hàm lượng nước tối thiểu đảm bảo cho bảo quản được 

an toàn, dưới giá trị đó hạt sẽ chết rất nhanh).  Nếu ở hàm lượng nước cao hơn thì hệ số 

hô hấp cũng cao sinh ra nhiệt, tạo nguy cơ hạt bị chết, hàm lượng nước cao cũng làm 

tăng hoạt động của nấm và gây thối hạt. 

Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ, cũng như hàm lượng nước, có tương quan nghịch 

với tuổi thọ của hạt, nhiệt độ càng thấp thì hô hấp càng giảm và do đó tuổi thọ của hạt 

trong bảo quản  càng cao.  Nhưng nếu nhiệt độ quá thấp thì các mô tế bào trong hạt bị 

đông cứng lại, hạt không hô hấp được nữa. Nhiệt độ tăng thì cường độ hô hấp của hạt 

cũng tăng lên, nhiệt độ làm tăng cường sự hoạt động của các men, đẩy mạnh quá trình 

chuyển hoá các chất dự trữ ở trong phôi, đến một mức độ nào đó thì tế bào trong hạt bị 

phân giải và hạt chết. Vì vậy,  phải tìm ra giới hạn nhiệt độ nhất định, có lợi nhất đối 

với sức sống của hạt, sao cho trong phạm vi đó hạt vẫn hô hấp với cường độ tối thiểu 

để duy trì sự sống lâu dài. Đối với đa số các loại hạt giống (Thông, Bạch đàn, Xà cừ, 

Lát hoa, các loại Keo,...), giới hạn nhiệt độ thích hợp để bảo quản lâu dài là 0-5
0
C. 

Ẩm độ của không khí: Ẩm độ của môi trường bảo quản có ảnh hưởng đến hàm 

lượng nước của hạt. Hạt giống có khả năng hấp thụ nước, khả năng này một mặt phụ 

thuộc vào bề mặt và sự cấu tạo bên trong của hạt,  mặt khác phụ thuộc vào ẩm độ của 

môi trường xung quanh.  

Như vậy, ẩm độ của môi trường bảo quản tăng hay giảm thì sẽ có một áp lực hơi 

nước cao hay thấp khiến cho nước có thể xâm nhập vào hạt hay từ hạt thoát ra ngoài, 

do đó làm cho hàm lượng nước của hạt có thể tăng lên hay giảm đi. Nước làm cho các 

tế bào, các loại men hoạt động mạnh, tăng cường các quá trình phân giải các hợp chất 

hữu cơ thành các chất đơn giản, vì vậy làm giảm sút sức sống của hạt. 

2.5.2. Các phƣơng pháp bảo quản hạt giống  

Tuỳ theo mục đích, thời gian bảo quản, đặc tính từng loại hạt và điều kiện cụ thể 

để lựa chọn phương pháp bảo quản cho phù hợp. Có hai phương pháp bảo quản hạt 

giống chính: bảo quản khô và bảo quản ẩm. Có phương pháp để hạt hở, tiếp xúc với môi 

trường bảo quản, có loại được bịt kín, cách ly với không khí của môi trường bảo quản. 

 Phương pháp bảo quản khô: 

 Hạt giống được phơi khô, tinh sạch, có hàm lượng nước thường 4-8%, cho vào 

túi Polyethylene, đựng trong chum, vại, bình, lọ, bên trên trải một lớp Silicagel, tro 

bếp, vôi bột hút ẩm, có thể gắn kín hoặc để hở miệng túi đặt trong kho bảo quản. 

Có hai loại: 
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 Kho thông thường (bảo quản khô mát), xây dựng ở nơi cao ráo, mát, thông 

thoáng. Các dụng cụ chứa hạt được xếp trên giá hoặc kê cao thành từng dãy. Trong kho 

có nhiều quạt, có cửa sổ để thông gió khi cần thiết. Việc bảo quản trong kho thông 

thường thích hợp với những loại hạt có tuổi thọ cao, thời gian bảo quản ngắn.  

Kho lạnh (bảo quản khô lạnh), nhiệt độ trong kho được duy trì đều đặn, hạ thấp 

đến một giới hạn cần thiết thường từ 0- 5
0
 C. Các dụng cụ chứa hạt được xếp trên giá 

thành từng dãy. Hạn chế mở cửa kho để tránh nhiệt độ thay đổi.  

Bảo quản khô áp dụng cho đa số các loại hạt: Bạch đàn, Phi lao, Thông, Lim 

xanh, Tếch...  

 Phương pháp bảo quản ẩm: 

 Áp dụng cho các loại hạt tuổi thọ ngắn, có lượng nước tiêu chuẩn cao, đòi hỏi 

phải có một độ ẩm nhất định mới duy trì được sức nảy mầm. Như: Mỡ, Hồi, Quế, Bồ 

đề, Long não, Trẩu, Sao đen...  

Bảo quản trong kho thông thường (bảo quản ẩm mát): 

 Kho được xây dựng ở nơi mát, thoáng, nơi có nhiệt độ thấp. Hạt được trộn đều 

với cát ẩm theo tỷ lệ 1 hạt/2-3 cát ẩm (theo thể tích), đánh thành từng luống cao 15-

20cm, bên trên phủ một lớp cát ẩm, xáo trộn theo định kỳ.  

Thường xuyên kiểm tra độ ẩm cát, nếu thấy khô sàng riêng hạt, làm ẩm cát, trộn 

hạt với cát đánh thành luống và bảo quản tiếp. 

Bảo quản trong kho lạnh (bảo quản ẩm lạnh):  

Hạt giống (có độ ẩm thích hợp) được đựng trong các thùng sắt, gỗ, đặt trong 

kho lạnh.  

Cần tạo điều kiện cho hạt thông thoáng nhưng tránh làm hàm lượng nước trong 

hạt giảm sút do hạt quá khô.  

 Những vấn đề cần chú ý trong bảo quản hạt giống.  

 Các loại hạt giống, dụng cụ đem bảo quản cần được sát trùng trước khi bảo 

quản. 

 Sát trùng hạt có thể dùng thuốc như:  

Benlate, Seređan: 2 - 4 gr/1kg hạt  

Dụng cụ:  

 Cần sấy, luộc hoặc nhúng qua nước vôi trong.  

Khử trùng kho bảo quản bằng cách: 

 Pha dung dịch (vôi + dầu hoả) theo tỷ lệ 1lít dầu + 2 kg vôi sống + 5lít H2O và 

phun 0,5 lít/ m
2
 kho. 

 Trong thời gian bảo quản cần kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời các yếu 

tố bất lợi để kịp xử lý.   
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Bảng 2.2. Phƣơng pháp và thời gian bảo quản thích hợp cho một số loại hạt cây rừng 

 

TT Loài cây Phƣơng pháp 

bảo quản 

T. gian bảo 

quản lâu 

nhất 

1 Xoan ta (Mlia azedarach) Khô mát 1-2 năm 

2 Trai lý (Garcinia fagaeoides) Ẩm mát  < 2 tháng 

3 Sở (Camellia ollipera) Khô mát < 6 tháng 

4 Giáng Hương (pterocarpus macrocarpus hurz) Khô mát < 1 năm 

5 Lát hoa (Chukrasia tabularis) Khô mát  < 1 năm 

6 Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Hook) Khô lạnh,  mát  6 tháng 

7 Lim xanh (Erythrophloeum Fordii oliver) Khô mát  1-2 năm 

8 Sao đen (Hopera odorata Roxb) Ẩm lạnh  < 4 tháng 

9 Tếch (Tectona grandis) Khô mát 1-2 năm 

10 Xà cừ (Khaya senegalensis) Khô mát  6 tháng 

11 Trẩu lá xẻ (Aleurites montana (Lour) Wils) Ẩm mát  < 1 năm 

12 Long não(Cinamomun camphora Nee et. Ebern) Ẩm mát < 6 tháng 

13 Muồngđen (Cassia siamea Lam) Khô mát 1-2 năm  

14 Thông ba lá (Pinus keciefa)  Khô lạnh, mát 1 năm 

15 Phi lao (Casuariana equisetifolia) Khô mát < 1 năm 

16 Trám trắng (Canarium album raeusch) Lạnh < 5 tháng 

17 Keo Tai tượng (Acacia mangium) Khô mát 1năm 

18 Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis) Khô lạnh 2-3 năm 

19 Quế (Cinamomum cassia blume) Ẩm mát  < 1tháng 

20 Hồi (Illicium verum Hook) Ẩm mát < 3tháng 

21 Bồ đề (Styrax tonkinensis Pierre) Ẩm mát  <1năm 

22 Mỡ (Manglietia Glauca) Ẩm mát < 1năm 

23 Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A. Chev) Khô mát 1-2 năm 

24 Tông dù (Toona sinensis (A juss) Roem Khô lạnh 1 năm 

25 Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) Khô lạnh 2-3năm 

2.6.  Hạt ngủ và quá trình nảy mầm của hạt 

2.6.1. Hạt ngủ  

* Hạt ngủ (hay còn gọi là trạng thái tiềm sống) là trạng thái mà hoạt động sống 

(lúc này chủ yếu là hô hấp) diễn ra với cường độ thấp, tiêu hao dinh dưỡng để sản sinh 

ra năng lượng duy trì sự sống của hạt. Như vậy, muốn bảo quản kéo dài tuổi thọ của 
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hạt giống cần phải khống chế các yếu tố như nhiệt độ, ẩm độ, …… để hạt hô hấp ở 

mức thấp nhất. 

* Phân loại các dạng ngủ của hạt: 

 Theo kiểu phân loại của Nikolaeva (1977) đã được Gordon và Rowe (1982) - 

trong Phạm  Hoài Đức 1992 áp dụng, ở dạng đơn giản đối với hạt các loài cây gỗ lá 

rộng và cây bụi ôn đới, các tác giả này đã phân loại các dạng ngủ như sau: 

+  Ngủ ngoài:  

- Ngủ vật lý: Do vỏ quả, hạt không thấm nước. 

- Ngủ hoá học: Do có chất kìm hãm trong quả hoặc vỏ hạt. 

- Ngủ cơ khí: Do thịt quả hoặc vỏ hạt ngăn cản sinh trưởng của phôi. 

+ Ngủ trong (hình thái): Do phôi chưa phát triển đầy đủ. 

+ Ngủ trong (sinh lý): Do có cơ chế sinh lý kìm hãm sự nảy mầm. 

- Ngủ nông: Cơ chế kìm hãm yếu. 

- Ngủ vừa: Cơ chế kìm hãm trung bình. 

- Ngủ sâu: Cơ chế kìm hãm mạnh. 

+ Ngủ sinh lý - Hình thái: Ngủ do cả nguyên nhân phôi chưa phát triển đầy đủ 

và cơ chế kìm hãm sinh lý mạnh. 

+ Ngủ trong ngoài kết hợp: Ngủ do các dạng kết hợp khác nhau giữa ngủ do vỏ 

và do các nguyên nhân bên trong như sinh lý.  

Đối với phần lớn các cây rừng ở nhiệt đới ẩm thì sự ngủ không đặt ra vấn đề gì. 

Điều kiện nhiệt độ, ẩm độ, ôxi hầu như luôn luôn thích hợp cho hạt nảy mầm ngay sau 

khi phát tán vài ngày hoặc vài tuần. Còn ở vùng nhiệt đới khô thì thường gặp dạng ngủ 

do vỏ hạt. Cả ngủ vật lý, do có vỏ cứng hoặc vỏ quả có lớp cutin ngăn cản sự hút nước, 

hoặc ngủ hoá học, do có các chất kìm hãm chứa ở vỏ  hạt, đều tồn tại và đôi khi cả hai 

dạng ngủ này đều tồn tại đồng thời. 

* Một số phương pháp xử lý (phá ngủ) cho hạt giống: 

+ Phương pháp vật lý: 

- Nhiệt độ: Có thể đốt, phơi, sấy hoặc ngâm hạt vào nước nóng có nhiệt độ thích 

hợp tuỳ theo từng loại hạt. Cũng có loại hạt cần thay đổi nhiệt độ trong quá trình xử lý 

mới có tác dụng. Một số loại hạt (vùng ôn đới, á nhiệt đới) phải để trong điều kiện ẩm 

lạnh mới nảy mầm được. 

- Ngâm nước: Ngâm hạt vào nước là phương pháp thông dụng nhất. Một số loại 

hạt dễ nảy mầm thì chỉ cần ngâm vào nước ở nhiệt độ bình thường. Một số loại hạt 

khác cần ngâm vào nước có nhiệt độ 40-45
0
C, 60-80

0
C hoặc nước sôi, có loại hạt cần 

duy trì trạng thái luân phiên ngâm nước/phơi nắng nhiều lần mới nảy mầm được. 
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     - Tác động cơ giới làm cho vỏ hạt mềm ra, châm chích, khía vỏ, tách hoặc làm 

nứt vỏ, cắt một phần vỏ về phía đối diện với rốn hạt. Thông dụng nhất là việc chà xát cơ 

giới làm cho vỏ hạt mỏng đi, nước dễ thấm qua. Có thể trộn hạt với cát, sỏi nhỏ chà xát 

nhiều lần.   

+ Phương pháp hoá học: Dùng các loại hoá chất để xử lý hạt giống là nhằm làm 

cho vỏ hạt mỏng ra, hạt thấm nước và không khí qua dễ dàng, kích thích sự hoạt động 

của các men, tăng cường hoạt động trao đổi chất trong nội tại của hạt do đó hạt nảy 

mầm nhanh hơn. Các chất hoá học thường dùng là các loại axit, các muối vô cơ như: 

H2SO4, HNO3, KNO3(0,1-0,2%), GA3(0,05%), MnSO4(0,03-0,2%), ZnSO4(0,03-

0,05%), CuSO4(0,001-0,01%),…Với nồng độ và thời gian tuỳ theo từng loại hạt. 

2.6.2. Hạt nảy mầm 

Khi hạt nảy mầm, các hoạt động sống diễn ra mạnh mẽ. Đặc điểm thể tích hạt 

tăng, song trọng lượng khô không tăng (còn gọi là loại sinh trưởng không có đồng hoá 

vật chất).  Sự nảy mầm của hạt giống bao gồm ba giai đoạn gối nhau: 

Giai đoạn vật lý: Hạt hút nước và trương lên làm cho vỏ hạt nứt ra, dấu hiệu đầu 

tiên của nảy mầm (tất cả các lép, hạt chết  đều hút nước).  

Giai đoạn sinh hoá: Dưới tác dụng của nhiệt và ẩm hoạt tính men, hô hấp và 

đồng hoá tăng lên, các chất dự trữ được sử dụng và vận chuyển đến vùng sinh trưởng.  

 Giai đoạn sinh lý: Sự phân chia và lớn lên của các tế bào làm cho rễ mầm và 

chồi mầm đâm ra ngoài hạt thành cây mầm. 

Điều kiện để cho hạt nảy mầm: Nước (độ ẩm thích hợp), nhiệt độ thích hợp, đủ 

không khí và một số ít loài cần ánh sáng (Krugmen et al 1974). Giữa các loài có sự 

khác nhau khá lớn về điều kiện tối ưu của các yếu tố khác nhau và thường có sự tương 

tác giữa các yếu tố ấy. 

Nước cần cho cả 3 giai đoạn của quá trình nảy mầm. Loài cây khác nhau và các 

giai đoạn nảy mầm khác nhau, yêu cầu về nước có khác nhau. Tốc độ hút nước phụ 

thuộc vào nhiệt độ, cấu tạo của vỏ hạt và các điều kiện khác của môi trường nảy mầm. 

Độ ẩm thích hợp cho nhiều loại hạt nảy mầm là 50-60% lượng hút ẩm tối đa của đất.  

Nhiệt độ thích hợp cho quá trình nảy mầm của đa số loại hạt là 20-30
0
C, nhiệt 

độ thích hợp làm tăng tốc độ hút nước, tăng cường các hoạt động sinh lý, hoạt động 

của các enzin trong hạt, xúc tiến hạt nảy mầm nhanh. 

Dưỡng khí cần thiết cho quá trình nảy mầm nhất là giai đoạn 2 và 3, vì lúc này 

quá trình hô hấp mạnh. 

Ngoài ra ánh sáng và độ pH cũng có ảnh hưởng nhất định đến quá trình nảy 

mầm. Phần lớn các loài cây trong quá trình nảy mầm không cần ánh sáng và ở môi 

trường hơi chua đến trung tính.  
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CHƢƠNG 3   

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY CON 

Trồng rừng bằng cây con là phương pháp phổ biến và chủ yếu ở nước ta hiện 

nay. Ươm cây con là công tác quan trọng và phức tạp. Chất lượng cây con tốt hay xấu 

ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng rừng trồng  và hiệu quả của công tác trồng rừng. 

Nhiệm vụ của công tác ươm cây là trên một đơn vị diện tích, với thời gian ngắn 

nhất, sản xuất dược số lượng cây con nhiều nhất, chất lượng tốt nhất, đồng thời giá 

thành hạ. Muốn đạt được mục tiêu đó phải giải quyết các khâu về lý luận và kỹ thuật 

tăng năng suất cây con, thực hiện thâm canh trong công tác ươm cây.  

Có nhiều phương pháp sản xuất cây con như: Sản xuất cây con trên nền thấm 

nước và nền không thấm nước; Trong bầu dinh dưỡng; Sản xuất cây con bằng phương 

pháp nhân giống vô tính: (Chiết, ghép, giâm hom, nuôi cấy mô...). Mỗi phương pháp 

có đặc điểm riêng, về mặt kỹ thuật không thể có quy trình chung cho tất cả các phương 

pháp. Tuy vậy về mặt nguyên lý đều có những đặc điểm chung là phải tạo được nguồn 

giống tốt, điều kiện sinh trưởng của cây con phải thuận lợi...  

Vườn ươm là nơi tập trung gieo cấy, nuôi dưỡng nhằm tạo cây con đạt được tiêu 

chuẩn xuất vườn. 

3.1. Phân loại vƣờn ƣơm 

Dựa vào yêu cầu kỹ thuật cơ bản, quy mô, thời gian sử dụng, vườn ươm được 

chia thành các loại như sau:   

3.1.1. Theo nguồn giống chia ra 

Vườn ươm tạo cây con từ hạt;Vườn ươm tạo cây con từ hom 

3.1.2. Theo kỹ thuật chia ra 

Vườn ươm tạo cây con rễ trần trên nền đất thấm nước; Vườn ươm tạo cây con 

trong bầu dinh dưỡng trên nền đất thấm nước;Vườn ươm tạo cây con trong bầu dinh 

dưỡng đặt trên nền cứng. 

3.1.3. Theo quy mô chia thành 3 loại 

Vườn ươm nhỏ;Vườn ươm trung bình;Vườn ươm lớn 

Diện tích, công suất của từng loại vườn ươm được quy định ở bảng sau 

Bảng 3.1. Quy mô vƣờn ƣơm 

 

 

TT 

 

 

Quy mô 

Vƣờn ƣơm từ hạt Vƣờn ƣơm từ hom 

Diện tích 

vườn (ha) 

Công suất (triệu  Cây 

tiêu chuẩn/năm) 

Diện tích 

vườn (ha) 

Công suất (triệu  

Cây tiêu chuẩn/năm) 

1 Nhỏ Dưới 1,0 Dưới 0,5 Dưới 0,7 0,1 đến 0,5 

2 Trung bình 1,5 đến 5 0,5 đến 2 0,7 đến 3 0,5 đến 2 

3 Lớn Trên 5 Trên 2 Trên 3 Trên 2 
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Ghi chú: Bảng trên tính cho vườn ươm từ hạt để tạo cây con tiêu chuẩn dưới 1 

năm tuổi, liên canh và vườn ươm từ hom dưới 6 tháng tuổi, liên canh. 

3.1.4. Theo thời gian sử dụng chia ra 3 loại 

Vườn ươm tạm thời: Thời gian sử dụng dưới 3 năm 

Vườn ươm bán lâu dài: Thời gian sử dụng từ 3 đến 10 năm. 

Vườn ươm lâu dài: Thời gian sử dụng trên 10 năm. 

3.2. Chọn địa điểm lập vƣờn ƣơm 

Vườn ươm là nơi nuôi dưỡng cây con với các biện pháp kỹ thuật liên hoàn, 

chăm sóc với cường độ cao. Do đó chọn địa điểm xây dựng vườn ươm thích hợp, 

không những có ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và giá thành cây con mà còn có 

ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác trồng rừng...Nên chọn địa điểm xây dựng vườn 

ươm cần căn cứ vào những điều kiện sau:  

3.2.1. Điều kiện tự nhiên 

*  Địều kiện địa hình 

+ Độ dốc:  Đất vườn ươm nên chọn những nơi có địa hình tương đối bằng 

phẳng, thoát nước tốt độ dốc dưới 5
o
 nếu nơi có độ dốc lớn hơn 5

o
, hoặc lồi lõm thì cần 

phải cải bằng khi xây dựng   

+ Hướng phơi: Có ảnh hưởng đến điều kiện tiểu khí hậu, mức độ ảnh hưởng 

mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào vĩ độ địa lý và độ cao so với mặt  biển, thường những 

nơi có khí hậu ấm áp thì nên chọn hướng Bắc hay hướng Đông,  những nơi khí hậu khô 

lạnh thì nên chọn hướng Tây hoặc hướng Nam.  

+  Độ cao so với mặt biển: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm, sương mù càng 

nhiều, gió mạnh, mùa sinh trưởng ngắn. Nên ở vùng núi cao khi chọn vườn ươm cần 

chú ý những vấn đề này. Ngoài ra nên tránh những nơi có gió lùa mạnh thường xuyên, 

nơi thung lũng hẹp ít ánh sáng hoặc nơi gần rừng già.  

*  Điều kiện đất đai:  

Đất là hoàn cảnh để cây con sinh trưởng, phát triển sau này, cây con sinh 

trưởng, phát triển tốt hay xấu là do đất cung cấp chất dinh dưỡng, nước và không khí 

cho cây có được đầy đủ hay không quyết định. 

Chất dinh dưỡng, nước và không khí trong đất có đầy đủ cho cây hay không chủ 

yếu là do: Thành phần cơ giới, độ phì, độ ẩm, độ pH... của đất quyết định   

+ Thành phần cơ giới của đất: Đất vườn ươm nên chon thành phần cơ giới cát 

pha có kết cấu tơi xốp, thoáng khí, khả năng thấm nước và giữ nước tốt, loại đất này 

thuận lợi cho hạt giống nẩy mầm, sinh trưởng của cây con, dễ làm đất và chăm sóc cây 

con hơn... Tuy nhiên chọn đất xây dựng vườn ươm cũng cần căn cứ vào đặc tính sinh 
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vật học loài cây, ví dụ: Gieo ươm cây Mỡ ưa đất thịt trung bình, đất tơi xốp, thoáng khí 

và ẩm. Gieo ươm cây Thông ưa đất cát pha, thoát nước tốt.  

Chú ý: Không nên chọn đất sét chặt bí hoặc đất cát tơi rời, không thích hợp với 

nhiều loài cây.  

+  Độ phì của đất:  Đất có độ phì tốt là đất có hàm lượng cao các chất dinh 

dưỡng khoáng chủ yếu cho cây như: N, P, K, Mg, Ca và các chất vi lượng khác...Đồng 

thời tỷ lệ các chất phải cân đối và thích hợp. Gieo ươm trên đất tốt cây con sinh trưởng 

càng nhanh, khoẻ mập, các bộ phận rễ, thân, cành, lá phát triển cân đối. Mặt khác cây 

con đem trồng rừng có tỷ lệ sống và sức đề kháng cao với hoàn cảnh khắc nghiệt nơi 

trồng, giảm được công chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại... Vì vậy chọn đất vườn 

ươm cần có độ phì cao.  

+  Độ ẩm của đất: Có ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng, phát triển cân đối giữa 

các bộ phân dưới mặt đất và trên mặt đất của cây con. Đất quá khô hoặc quá ẩm đều 

không tốt. Mực nước ngầm trong đất cao hay thấp có liên quan đến độ ẩm của đất, mực 

nước ngầm thích hợp cho loại đất cát pha ở độ sâu là 1,5 - 2m;  Đất sét là trên 2,5m.  

Chọn đất vườn ươm không nên chỉ dự vào độ ẩm của đất, mực nước ngầm cao 

hay thấp mà còn tùy thuộc vào đặc tính sinh vật học của từng loài cây ươm. Ví dụ: 

Gieo ươm cây Phi lao nên chọn đất thường xuyên ẩm, song gieo ươm cây Thông cần 

phải chọn đất nơi cao ráo, thoát nước.  

+  Độ pH của đất: Có ảnh hưởng tới tốc độ nảy mầm của hạt giống và sinh 

trưởng của cây con, đa số các loài cây thích hợp với độ pH trung tính, cá biệt có loài ưa 

chua như cây Thông, ưa kiềm như Phi lao.  

*  Sâu bệnh hại  

Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều nên hầu hết các 

vườn ươm đều có nhiều sâu, bệnh hại, làm ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng cây 

con, tăng giá thành sản xuất cây con, thậm chí có nơi còn dẫn đến thất bại hoàn toàn. 

Cho nên trước khi xây dựng vườn ươm cần điều tra mức độ nhiễm sâu bệnh hại của 

đất, để có biện pháp sử lý đất trước khi gieo ươm hoặc không xây dựng vườn ươm ở 

những nơi bị nhiễm sâu bệnh nặng.  

Chú ý: Không nên chọn đất vườn ươm ở nơi đã qua canh tác rau màu, hoặc nơi 

sát với rừng già... 

3.2.2. Điều kiện kinh doanh 

*  Vườn ươm đặt trung tâm nơi trồng rừng 

Nơi trồng rừng luôn biến động, trồng rừng là một hoạt động sản xuất có tính 

chất thời vụ nghiêm ngặt, mùa trồng rừng thường chỉ tập trung trong một thời gian rất 
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ngắn, đặc biệt trong hoàn cảnh nước ta hiện nay giao thông đi lại khó khăn, phương 

tiện vận chuyển còn thô sơ, vì vậy cần chọn vườn ươm ở trung tâm nơi trồng rừng.  

*  Vườn ươm đặt gần nguồn nước tưới 

Nguồn nước tưới phải là nước ngọt, độ pH 6,5 – 7,0, hàm lượng muối Nacl 

<0,2% sạch, có đủ nước tưới trong mùa khô, thoát nước tốt, sau cơn mưa nước tiêu 

thoát ngay, không bị úng ngập sau mưa lũ.  

* Gần nguồn điện: Vườn ươm cần có nguồn điện đều, điện áp đủ và ổn định. 

* Gần trục đường giao thông:  Vườn ươm xe tải 5 tấn có thể ra vào vườn được, 

ít hoặc không phải đầu tư  sửa đường.  

3.3.Diện tích, quy hoạch đất vƣờn ƣơm 

3.3.1.Diện tích vườn ươm 

Diện tích đất vườn ươm bao gồm đất sản xuất và đất phụ trợ. 

Đất sản xuất gồm đất trực tiếp gieo hạt,  nuôi cây và đất luân canh. Đất phụ trợ 

gồm: Hệ thống đường trong vườn, hệ thống tưới tiêu, đất rãnh luống, hệ thống nhà, 

kho, sân bãi và bờ rào...Diện tích đất phụ trợ được xác định theo quy mô của vườn. Ở 

Việt Nam hiện nay chưa có quy định chính thức, qua thực tiễn sản xuất cho thấy đất 

phụ trợ vườn ươm loại nhỏ thường chiếm 40 - 45%, vườn ươm loại trung bình chiếm 

30 - 40%, vườn ươm loại lớn chiếm 30% diện tích đất vườn ươm. 

Để tính diện tích đất sản xuất cần căn cứ vào nhu cầu mỗi năm về cây con, tuổi cây 

con, số lượng cây con đủ tiêu chuẩn1m/
2 
 hay 1m của rạch gieo và chế độ canh tác. 

- Diện tích đất sản xuất: trường hợp sản xuất liên canh được tính theo công thức:   

 

 

  

 

- Diện tích đất sản xuất trường hợp sản xuất luân canh được tính theo công thức: 

 

 

 

 

Trong đó:  

 P: Là diện tích đất sản xuất cho một loại cây theo đơn vị ( m
2
 hoặc ha) 

 N: Số lượng cây con phải sản xuất hàng năm (cây) 

 n: Sản lượng cây con hợp lý trên một đơn vị diện tích ( m
2
 hoặc ha) 

           N 
P =   *A 
        n 

             NAB 
P  =   
          nC 
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A: Tuổi nuôi cây con. (Hệ số tuổi nuôi cây con ở vườn ươm được quy định: 

A=1 Với những loài cây gieo ươm mỗi năm chỉ được một vụ;  A=0,5 Với những loài 

cây gieo ươm mỗi năm được hai vụ)   

B: Tổng số các khu trong vườn ươm 

C: Số khu sử dụng để gieo ươm hàng năm. 

Nếu sản xuất nhiều loài cây, tính diện tích đất cho từng loài, căn cứ vào diện 

tích đất sản xuất để tính đất vườn ươm, từ đó tính diện tích đất phụ trợ theo quy định 

cho từng loại vườn. 

3.3.2.  Quy hoạch đất vườn ươm  

Quy hoạch vườn ươm là phân chia đất vườn ươm thành nhiều khu và đề xuất 

phương hướng sử dụng một cách hợp lý nhằm lơị dụng triệt để đất và các điều kiện 

khác của vườn. 

3.3.2.1.  Quy hoạch đất sản xuất 

Đất vườn ươm được chia thành các khu: Khu gieo hạt; khu nuôi cây; khu nghiên 

cứu thí nghiệm; khu dự trữ...  

Tuỳ theo đặc tính SVH loài cây, đặc điểm điều kiện tự nhiên và điều kiện quản 

lý kinh doanh mà bố trí cho hợp lý. Nên quy hoạch các khu theo hình chữ nhật, hay 

hình vuông. Nếu sản xuất thủ công chiều dài khu thường là 30 - 50 m; Nếu bằng cơ 

giới chiều dài khu thường là 200- 300m, chiều rộng thường bằng 1/3 đến 1/2 chiều dài.  

3.3.2.2.  Quy hoạch đất phụ trợ 

Hệ thống đường: Gồm đường chính, đường phụ, đường xung quanh vườn.  

+  Đường chính chia vườn thành 2 - 4 khu và nối liền với trục giao thông bên 

ngoài. Nếu vườn lớn đường chính rộng 6 - 8 m. Nếu vườn nhỏ đến trung bình đường 

rộng 3 - 4m.  

+  Đường phụ vuông góc với đường chính rộng 1 - 4 m.  

+  Đường quanh vườn có thể để xe, máy móc quay vòng rộng 6 - 10m.  

Hệ thống tưới tiêu gồm: Mương dẫn, ống dẫn, giếng, bể, hệ thống vòi phun ... 

bể thường đặt ở vị trí cao nhất của vườn. Hệ thống tưới tiêu không được cản trở đường 

giao thông trong vườn.  

Hệ thống hàng rào bảo vệ: Hàng rào có thể là hàng rào xanh, có thể là tường 

xây... Bề dày rộng 0,3 đến 0,5m cao 2m. Hoặc có thể đào sâu 1,2m rộng 1,5 - 1,8m.  

Nơi có gió hại nên trồng đai rừng chắn gió hại thường bố trí cách vườn 10m.  

Nhà kho, sân phơi, nên bố trí ở nơi đất xấu, cao ráo và tiện đường giao thông.  

3.4. Kỹ thuật sản xuất cây con từ hạt 

3.4.1. Kỹ thuật tạo bầu gieo ươm  

Bầu gieo ươm cấu tạo gồm 2 phần: Vỏ bầu và ruột bầu.  
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* Vỏ bầu: Là khuôn giữ cho ruột bầu định hình và ổn định. Nên chọn vỏ bầu 

không gây cản trở sự trao đổi nước và không khí với môi trường xung quanh và không 

gây độc,mang sâu bệnh cho cây con, khi bứng, vận chuyển cây con không hay vỡ bầu, 

sau khi trồng vỏ bầu có khả năng tự hoại tốt trong đất, nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi...  

Các loại vỏ bầu:  

Vỏ bầu bằng P.E: Đây là loại vỏ bầu hiện nay đang được sử dụng rất phổ biến ở 

nhiều cơ sở sản xuất cây con trong cả nước, bởi vì tính ưu việt của nó là: Bền, định 

hình được ruột bầu tốt, gọn, nhẹ, khi bứng cây và vận chuyển cây đi xa tiện lợi và 

không dễ vỡ. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của loại vỏ bầu này là không tự hoai được 

trong đất sau khi trồng, khó trao đổi nước và không khí với môi trường bên ngoài, dễ 

tạo ra hiện tượng bức nhiệt. 

Kích thước tuỳ thuộc vào tuổi nuôi cây mà định.   

Vỏ bầu bằng đất rơm: Thành phần gồm đất thịt + rơm rạ + phân chuồng hoai + 

lân được dùng khuôn đóng thành vỏ có kích thước tùy thuộc vào tuổi nuôi cây.  

Tỷ lệ pha trộn: 100 kg đất + 3 kg rơm rạ + 2 kg phân chuồng loại trong đó có 

5% phân lân. Loại vỏ bầu này có thành phần chất dinh dưỡng cho cây, dễ lưu thông 

nước, không khí, vật liệu sẵn. Tuy nhiên thời gian nuôi cây không được lâu, khi bứng 

cây, vận chuyển đi trồng, nặng và dễ vỡ nếu nuôi cây lâu rễ đâm xuyên qua vỏ bầu.  

Một số nơi còn sử dụng loại vỏ bầu bằng tre, nứa, đan... Có thể tận dụng được 

nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và thời gian nhàn rỗi để làm.  

Ngoài ra trên thế giới hiện nay một số nước tiên tiến còn sử dụng vỏ bầu bằng 

giấy, có nhiều tiện lợi song giá thành cao so với các loại vỏ bầu khác.  

* Ruột bầu: Là môi trường trực tiếp nuôi cây, thành phần ruột bầu gồm đất và 

phân bón. Đất làm ruột bầu thường sử dụng loại đất có thành phần cơ giới nhẹ hoặc 

trung bình, phân bón là phân hữu cơ đã ủ hoai (phân chuồng, phân xanh), phân vi sinh 

và phân vô cơ. Tuỳ theo tính chất đất, đặc tính sinh thái học của cây con mà tỷ lệ pha 

trộn hỗn hợp ruột bầu cho phù hợp. Ví dụ: Hỗn hợp ruột bầu để gieo ươm cây Keo là: 

94% đất + 5% phân chuồng 1% supe lân. Hỗn hợp ruột bầu gieo ươm cây Mỡ là: 85% 

đất + 10% phân chuồng + 4% đất hun + 1% supe lân.  

Đất đóng bầu nên chọn đất cát pha hoặc thịt nhẹ đất tầng mặt có độ sâu từ  0 - 

30 cm. Tốt nhất là lấy được đất dưới tán rừng Thông, Keo. Theo kinh nghiệm của một 

số cán bộ lâm nghiệp lấy đất ở nơi có nhiều phân giun đùn lên là tốt. 

Đất khai thác về cần được phơi ải, đập tơi nhỏ, sàng sạch cỏ rác, đá sỏi... qua 

lưới sắt có đường kính lỗ sàng nhỏ 0,5 – 1 cm, thường khai thác và phơi ải đất trước 

10-15 ngày. 
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Phơi ải đất: Phun một ít nước cho đất đủ ẩm, rải đất dày 5-7 cm lên nền phẳng 

ngoài trời, dùng một tấm vải mưa trong suốt phủ lên trên đống đất, lấy gạch hoặc khúc 

gỗ chặn kín mép của tấm vải mưa, để nguyên như vậy trong vòng  4-5 ngày là đủ. 

Bảo quản đất: Đất ruột bầu sau khi đã xử lí xong, nếu chưa dùng đến ngay thì 

nên chất đống bảo quản trong kho đất. Nếu để ngoài trời thì lấy một tấm vải mưa phủ 

lên trên để tránh cho đất bị nhiễm lại mầm mống sâu, nấm bệnh hoặc cỏ dại. 

Kỹ thuật đóng và xếp bầu 

Đất và phân để tạo hỗn hợp ruột bầu phải được trộn đều trước khi đóng bầu. 

Ruột bầu không nên đóng quá chặt hoặc quá lỏng, ruột bầu phải đảm bảo độ xốp, độ 

ẩm.  Độ xốp của ruột bầu 60 - 70%, kích thước bầu phải phù hợp với tuổi nuôi cây.  

Bảng 3.2. Quy định cỡ bầu cho từng loại cây  

TT Cỡ bầu (cm) Loài cây Tuổi cây 

1 12 x18 Thông nhựa, Hồi, Quế, Trám trắng 12 - 18
 
tháng 

3 8 x 12c Thông mã vĩ, Mỡ, Lát hoa, Keo lai, Lim xẹt, Sa mộc 6 - 12 tháng 

4 7 x 11 Keo tai tượng, Keo lá tràm 3 - 5 tháng 

 

 

 

Hình 3.1: Trình tự các bƣớc đóng bầu 

Trình từ các bước đóng bầu: Trộn hỗn hợp ruột bầu, kiểm tra độ ẩm của đất, mở 

miệng túi bầu, dồn đất vào bầu (Nén chặt 1/3 đáy bầu còn 2/3 bầu phía trên lỏng hơn), 

hoàn chỉnh bầu 

Xếp bầu: Xếp bầu trên nền luống đất: Luống để xếp bầu phải có nền phẳng. 

Tuỳ theo tình hình khí hậu, đất đai mà tạo mặt bằng đáy luống chìm hay bằng. Đáy 

luống chìm bố trí thấp hơn mặt vườn ươm 5 - 7 cm, chiều rộng đáy luống 1 - 1,2 m, 

chiều dài luống tuỳ theo các khu đất của vườn, có thể 5, 10, 15 m... Luống bằng được 
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bố trí bằng mặt vườn ươm. Xếp bầu theo hàng tạo thành luống bầu theo đáy luống. 

Dùng đất tơi min vun xung quanh luống để cố định luống bầu. 

3.4.2. Kỹ thuật xây bể nuôi cây 

Nuôi cây bằng bầu dinh dưỡng trên nền cứng, tưới nước cho cây theo phương 

pháp tưới thấm,  do đó đòi hỏi bể phải được xây dựng bằng vật liệu không thấm nước 

(Gạch, cát, xi măng...) đáy bể phải bằng phẳng, độ chênh cao giữa chỗ cao nhất và thấp 

nhất của đáy bể không vượt quá 0,5 cm và có lỗ để thoát nước. 

Kích thước của bể tuỳ thuộc địa hình, kỹ thuật và vật liệu xây bể, nói chung 

kích thước thường có chiều dài 5 – 10 m, rộng 1,2 – 1,5 m, cao 10 – 15 cm, chiều dày 

thành bể 7 –12 cm, xung quanh đáy phía trong bể có khe rộng 2 cm, sâu 1 –  2 cm, nền 

đáy bể cao hơn rãnh đi lại 10 – 15 cm để dễ thoát nước. 

Xếp bầu vào bể nuôi cây: Bầu được xếp thành khối, mỗi khối khoảng 100 bầu, 

để bầu không nghiêng đổ, dùng thanh tre, nứa nhỏ nẹp buộc riêng từng khối. Để nước 

trong bể dễ lưu thông, các khối xếp cách nhau 5 cm và cách thành bể 5 cm. 

3.4.3. Kỹ thuật gieo hạt 

3.4.3.1.Công việc chuẩn bị trước khi gieo hạt 

* Xử lý kích thích hạt: Nhằm tiêu độc, diệt sâu nấm, bệnh, phòng trừ chim kiến 

ăn hại, tạo điều kiện cho hạt nảy mầm nhanh, mạnh và đồng đều.  

- Xử lý hạt: Có thể dùng Fooc ma lin 0,15% ngâm trong 15- 30
 
phút sau đó vớt 

ra rửa sạch nhiều lần hong khô, nêu xử lý trước khi kích thích hạt 1 - 2 ngày. Loại 

thuốc này thường dùng với những loại hạt nhỏ. Dùng nước vôi trong 1 - 2% ngâm 

trong 24 - 36 giờ thường áp dụng với loại to hoặc vỏ dày. Dùng thuốc tím nồng độ 

0,5% ngâm 2 giờ hoặc loại nồng độ 3% ngâm trong 30
 
phút. Dùng thuốc bột Corezan 

trộn lẫn với hạt tỷ lệ 0,2- 0,4 g/kg bịt kín 1 đêm...dùng cho loại hạt nhỏ hoặc vừa.  

- Kích thích hạt giống: Hầu hết tất cả các loại hạt giống đều cần thiết phải kích 

thích hạt nẩy mầm. Là biện pháp chủ yếu nhằm tác động vào vỏ hạt làm cho hạt dễ 

thấm nước và không khí để hạt xúc tiến quá trình hoạt động sinh lý trong nội bộ hạt, 

thúc đẩy sự hình thành rễ và mọc mầm. Có nhiều phương pháp kích thích hạt nẩy mầm 

tuỳ vào đặc điểm, tính chất vỏ hạt:  

Phương pháp dùng nhiệt độ: Nhiệt độ làm cho vỏ hạt nứt nẻ hoặc mềm ra, tạo 

điều kiện cho nước và không khí thấm qua vỏ vào trong hạt, tăng cường quá trình hoạt 

động sinh lý trong nội bộ hạt mạnh hơn. Có nhiều hình thức tạo nhiệt như dùng nước 

nóng, đốt hạt...Tuỳ theo cấu tạo của vỏ hạt, thành phần các chất chứa trong hạt mà sử 

dụng nhiệt độ cao, thấp, thời gian dài ngắn khác nhau. Ví dụ: Hạt có vỏ dầy, cứng hoặc 

vỏ khó thấm nước như: Trám, Lim, Xoan, Ràng ràng mít, Keo lá chàm, Keo tai tượng, 

Muồng đen,...Có thể ngâm nước nóng 95 - 100
0
C trong thời gian 6 - 8 giờ. Hạt có vỏ 
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mỏng tương đối dễ thấm nước như một số loại Thông, một số loại Bạch đàn,... Ngâm 

nước nóng 40 - 45
0
C trong thời gian 6- 12 giờ. Các loại hạt có dầu như: Quế, Mỡ, Bồ 

đề,... Ngâm nước ấm 35 - 40
o
C trong thời gian 6 giờ. Hạt có vỏ mỏng, dễ thấm nước 

như Cốt khí, Đậu thiều... Có thể ngâm nước thường 20 - 25
o
C trong thời gian 1 - 2 giờ. 

Trình tự các bước tiến hành xử lý kích thích hạt giống trước khi gieo: 

Bước 1: Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ dùng xử lý hạt. 

Bước 2: Kiểm tra hạt, loại bỏ hạt lép, thối, mốc, hạt lẫn, sỏi ... lẫn trong hạt. 

Bước 3: Ngâm hạt trong thuốc diệt trùng (diệt mầm mống sâu bệnh). 

Thường dùng thuốc tím KMnO4 nồng độ 0,5% (5g pha cho 1 lít nước) ngâm 

trong 20 – 30 phút, sau đó vớt hạt rửa sạch thuốc tím) 

Bước 4: Ngâm hạt trong nước tuỳ theo từng loại hạt mà nhiệt độ và thời gian ngâm 

khác nhau.Với các hạt Thông, Sa mộc dùng nước nóng 40 - 45
0
C (2 sôi 3 lạnh) thời 

gian ngâm 4 - 6 giờ, duy trì nhiệt độ trong thời gian ngâm. Với hạt Lát dùng nước ấm 

30 - 35
0
c (1 sôi 2 lạnh) thời gian ngâm 4 - 6 giờ. Với hạt Keo, Muồng dùng nước sôi 

100
0
C thời gian ngâm với Muồng 8 giờ, Keo 10 - 12giờ. 

Bước 5: Ủ hạt và rửa chua. Hết thời gian ngâm hạt, vớt hạt cho vào túi vải treo 

cho dóc nước trước khi đem ủ. Với hạt nhỏ đựng tối đa mỗi túi 0,3 – 0,5 kg, hạt vừa mỗi 

túi đựng 0,5 - 1 kg.  

Hàng ngày phải tiến hành rửa chua 1 – 2 lần bằng nước lã sạch hoặc nước ấm, 

cho tới khi hạt nứt nanh khoảng 1/3 tổng số hạt đem gieo (chú ý: Không được dùng 

nước bẩn, nước ao tù để xử lý hạt. Mỗi lần rửa chua đồng thời quan sát, kiểm tra để 

phát hiện những thay đổi của hạt). 

Trong suốt thời gian ủ phải giữ nhiệt độ từ 20 - 30
0
C (có thể dùng chum, vại, 

rơm, rạ, cỏ khô, phoi bào để ủ hạt) 

Chú ý: Khi rửa chua hạt, tuyệt đối không được cầm túi hạt vắt cho nhanh ráo nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Trình tự các bƣớc xử lý kích thích hạt bằng nƣớc nóng 
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Kích thích bằng cơ giới: Những loại hạt có vỏ cứng, dầy, rất khó thấm nước qua  

vỏ có thể dùng dao khía, chặt vỏ hoặc trộn hạt với cát thô trà sát mạnh, nhằm 

tạo ra các khe nứt hoặc xước ở vỏ. Phương pháp này ít được sử dụng trong sản xuất vì 

năng lao động xuất thấp, dễ gây tổn thương cho hạt, yêu cầu phải có kinh nghiệm. 

Kích thích bằng hoá học:  Có thể xử lý bằng cách ngâm hạt vào các loại dung 

dịch như axít, Bazơ mạnh, có tác dụng ăn mòn vỏ hạt, tạo điều kiện cho nước và không 

khí dễ thấm qua vỏ hạt. Các hoá chất vô cơ như: (ZnSO4, CuSO4, KMnO4...), các chất 

hữu cơ như: (C2H5OH, CH4..), các chất kích thích sinh trưởng như: (Gibberilin, một số 

Vitamin...)  có tác dụng làm tăng cường quá trình hô hấp, hoạt động sinh lý trong hạt. 

Thường được sử dụng với những loại hạt có vỏ rất cứng.  

Chú ý: Dùng phương pháp cơ giới hoặc phương pháp hoá học thường có tác 

dụng nhiều mặt. Nếu dùng không đúng nồng độ, liều lượng và thời gian sẽ gây tác hại 

cho hạt. Cho nên chỉ áp dụng trong những trường hợp thật cần thiết. Nếu không, phổ 

biến nhất nên dùng phương pháp nhiệt độ nước là biện pháp an toàn và hiệu quả với 

nhiều loại hạt. 

Ngoài ra còn có thể sử dụng một số phương pháp xử lý khác như: dùng các tia 

phóng xạ, sóng siêu âm...Phương pháp này ít sử dụng trong sản xuất mà chủ yếu dùng 

trong nghiên cứu về hạt giống. 

* Bón lót và sửa đất gieo: Phân được bón vào đất trước khi gieo hạt, thường 

dùng các loại phân hữu cơ đã ủ hoại tuỳ theo phương pháp tạo cây con: Gieo trên nền 

đất mềm thường bón 3 - 5 kg/m
2
 luống; nuôi cây trong bầu dinh dưỡng bón 10 - 20% 

trọng lượng bầu gieo ươm, có thể dùng mùn thông (phân vi sinh) liều lượng 0,5 - 

1kg/m
2
 luống hoặc 10 - 15% trọng lượng bầu gieo ươm. Bón bằng cách trộn đều phân 

trên mặt luống, rạch hoặc trộn đều phân vào hỗn hợp ruột bầu. 

Sửa đất để gieo hạt: Tuỳ theo phương thức và phương pháp gieo hạt mà sửa đất 

trước khi gieo cho phù hợp, trước khi gieo phải xới sáo đất lại lần cuối cho đất tơi mịn, 

trộn đều phân bón lót trong đất, san phẳng mặt đất... 

3.4.3.2.  Gieo hạt 

* Thời vụ gieo hạt: Xác định thời vụ gieo hạt phải căn cứ vào đặc tính sinh vật 

học loài cây như: (Mùa hạt chín, khả năng giữ sức nảy mầm của hạt, điều kiện nảy 

mầm của hạt, sức đề kháng của cây con), điều kiện khí hậu như: (Nhiệt độ, độ ẩm...), 

đất đai, mùa trồng cây và tuổi cây con đem trồng. ở Việt Nam đa số các loài cây 

thường gieo vào mùa xuân và mùa thu. Tuy nhiên có một số loài cây thích hợp với mùa 

khác như: Xà cừ, Tếch, Mít... vào mùa hè. Hồi, Trẩu, Sở, Long não...vào mùa đông. 

Nhìn chung gieo hạt vào mùa thu thường không phải qua thời gian bảo quản hạt, song 
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thời gian nuôi cây trong vườn ươm lại trải qua mùa đông dễ bị gió rét hại. Gieo hạt vào 

mùa xuân, thuận lợi cho hạt nảy mầm và sinh trưởng của cây con, song hạt giống phải 

qua thời gian bảo quản làm giảm tỷ lệ nẩy mầm của hạt. 

Bảng 3.3. Lịch gieo hạt của một số loài cây 

TT Loài cây Thời vụ gieo 

(tháng) 

Tuổi cây 

(tháng) 

Thời vụ trồng 

1 Lim xanh 11  12 16  18  

2 Ke lá tràm 11  12,  2  3 3  5 Trồng vụ xuân Vụ 

xuân hè 

3 Trám trắng 10   11 8  9, 15-16 Vụ xuân hè, Vụ xuân 

4 Vối thuốc 2 3,  9  10 12   14 Vụ xuân 

5 Sa mộc 2  3 12-14 Vụ xuân, Vụ xuân hè 

6 Lát hoa 6 7,  11  12 8  9 Vụ xuân, Vụ xuân hè 

7 Tông dù 7 – 8,  11 – 12 8 – 9 Vụ xuân, vụ thu 

8 Thông nhựa 9 – 11,  2 – 3 16 – 18 Vụ xuân,  Xuân hè 

9 Thông đuôi ngựa 9  - 11 6 -10 Vụ xuân, Xuân hè 

10 Muồng đen 10 – 11 6-8 Vụ xuân, Vụ xuân hè 

11 Quế 1 – 3 12 – 18 Xuân hè 

12 Hồi 11 – 12 18 – 20 Vụ xuân, Vụ xuân hè 

13 Mỡ 10-11 8-10 Vụ xuân hè 

14 Giẻ bốp 11-12 12-14 Vụ xuân hè 

15 Sấu 9-10 16-18 Vụ xuân, Xuân hè 

16 Lim xẹt 9-10 7-8 Xuân hè 

  

* Phƣơng pháp gieo hạt: Tuỳ theo loại hạt mà áp dụng phương pháp gieo khác 

nhau: Gieo hạt vào khay, gieo trực tiếp vào bầu hay gieo trên luống tạo cây mầm. 

- Gieo hạt vào khay: Thường áp dụng cho các loại hạt quý hiếm, dễ bị chim, 

kiến, côn trùng phá hoại hoặc ở nơi có thời tiết bất thường. Đặc biệt với loại hạt nhỏ 

cần tạo cây mầm, cây mạ để cấy vào bầu hoặc lên luống. 

Khay có thể làm bằng gỗ hoặc nhựa cứng, rộng 40 cm, dài 60 cm, cao 10 - 15 

cm, đáy có lỗ thoát nước. Cho đất tơi nhỏ hoặc cát đã được chuẩn bị sẵn vào khay dày 

5 - 10 cm. Hạt sau khi sử lý thấy nứt nanh thì đem gieo trên khay. Lượng hạt gieo 2 - 4 

hạt/ 1cm
2
. Sau khi gieo lớp đất tơi nhỏ dày 0,3 - 0,5 cm. Khay đặt trên giá trong phòng 

thúc mầm duy trì nhiệt độ 25 - 30
o
c mỗi ngày tưới 1 lần: Liều lượng 0,8 - 1lít/m

2
. Khay 
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gieo hạt song có thể để ngoài vườn hoặc trong nhà để chăm sóc, bảo vệ. khi cây mầm 

ra lá thì chuyển các khay sang phòng có ánh sáng, khi cây cao 4 - 5 cm thì đem cây. 

- Kỹ thuật gieo hạt trực tiếp vào bầu: Áp dụng cho các loại hạt có kích thước 

trung bình hoặc to, sau khi đã xử lý kích thích hạt nứt nanh hoặc nhú mầm gieo thẳng 

vào bầu để tạo cây con trong bầu mà không cần cấy. 

Dùng que để tạo lỗ ở giữa bầu rồi cho hạt vào, mỗi bầu cho 1 - 2 hạt tuỳ theo tỷ 

lệ nẩy mầm của từng loại hạt. Lấp đất, tưới nước, che tủ theo yêu cầu kỹ thuật trên. 

Làm giàn che nắng, mưa sau khi gieo. 

 

Hình 3.3: Kỹ thuật gieo hạt vào bầu 

Kỹ thuật gieo hạt trên luống tạo cây mầm 

Mật độ gieo hạt: Được biểu thị bằng số lượng hoặc trọng lượng hạt (g, kg) trên 

một đơn vị diện tích (m
2
). 

Xác định lượng hạt gieo tối thiểu cho một loại hạt phải dựa vào đặc tính sinh vật 

học của loài cây, điều kiện lập địa, phẩm chất hạt giống và kỹ thuật chăm sóc. 

Có thể tính lượng hạt gieo theo công thức sau:   

 

 

Trong đó:  X: lượng hạt gieo trên 1 m
2
 

N: Số cây con hợp lý trên 1 m
2
 

P: Trọng lượng 1000 hạt (gr) 

E: Tỷ lệ nẩy mầm vườn ươm (%) 

R: Độ thuần của hạt (%) 

Công thức này được áp dụng cho những loài cây tạo cây mầm để đem cấy trên 

20 ngnga, còn gieo ươm tạo cây mầm để đem cấy trước 20 ngày thường gieo rất dày. 

VD: Hạt Thông 1 kg hạt gieo trên 1 - 3 m
2
 luống. 

        NP.10 

X =  

          ER 
 



 

 

73 

Gieo hạt và lấp đất: Gieo hạt có thể dùng tay,  công cụ cải tiến hoặc máy gieo 

hạt, với nguyên tắc chung là hạt được rải đều trên diện tích gieo, sau khi gieo phải lấp 

đất ngay, để tránh hạt bị khô, đặc biệt là những loại hạt đã qua xử lý. 

Xác định độ sâu lấp đất cho một loại hạt phải căn cứ vào tổng hợp nhiều nhân 

tố: Thời tiết, tính chất đất, Kỹ thuật chăm sóc, thời kỳ nhú mầm...Song tốt nhất phải 

dựa vào kích thước của hạt, thường độ sâu lấp đất bằng 2 – 3 lần đường kính của hạt. 

3.4.4.  Kỹ thuật cấy cây mầm 

Bầu hoặc luống để cấy cây phải được chuẩn bị trước, tưới nước đủ ẩm trước khi 

cấy một đêm để đất khỏi dính bết vào que cấy. 

Tiêu chuẩn cây đem cấy (cây mầm hay cây mạ) phải khoẻ mạnh, đồng đều. Cây 

mạ phải có 1 - 2 cặp lá, đủ rễ, có chồi. Cây non quá dễ bị mất nước, khô héo; Cây lớn 

quá dễ bị tổn thương. Đối với các loài cây lá rộng có từ 2 – 3 cặp lá. Các loài cây lá 

kim cây mầm có dạng hình que diêm cho tỷ lệ sống cao nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4.Tiêu chuẩn cây cấy 

Trước khi bứng cây mầm, cây mạ, phải tưới nước đậm trên luống để khi bứng 

cây mới không bị đứt rễ. Sau khi bứng phải cho cây con vào đĩa, bát hoặc chậu đựng 

đáy có nước để rễ không bị khô, nên bứng đến đâu cấy xong đến đấy. 

Dùng que nhọn tạo lỗ giữa bầu hoặc theo hàng trên luống. Độ sâu cấy  tuỳ thuộc 

chiều dài rễ cây đem cấy. Thường độ sâu ngang cổ rễ. 

Đặt cây ngay ngắn vào lỗ sao cho cổ rễ hơi thấp hơn miệng lỗ rồi nhấc nhẹ lên 

cho rễ khỏi bị gập 

Dùng que chọc sâu ép nhẹ bên cạnh cho cây chặt gốc. Không nên tạo lỗ quá 

rộng hoặc quá nông. 

Sau khi cấy tưới nước đủ ẩm để cho cây chặt gốc, che phủ chống nắng, mưa cho 

cây cấy cho đến khi cây sinh trưởng ổn định. 
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Chú ý: Chỉ tiến hành cấy cây vào những ngày trời râm mát hoặc mưa nhẹ, tránh 

những ngày nắng gắt, mưa to, gió mùa Đông Bắc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5: Các bƣớc cấy cây vào bầu 

Chăm sóc bảo vệ sau khi gieo hạt, cấy cây. 

Tưới nước: Chế độ tưới nước khi hạt chưa mọc thành cây, thường xuyên giữ độ 

ẩm ngày tưới 1 – 2 lần (tuỳ theo thời tiết khô hay ẩm). Dùng thùng tưới ô zoa tưới lên 

trên mặt che phủ, lượng nước tưới 2-3 lít/1m
2
. 

Cây con mới mọc dưới 1 tháng tuổi: Mỗi ngày tưới 1 – 2 lần, lượng nước 2- 3 

lít/m
2
/lần. Tuỳ theo loài cây, kích cỡ của hạt để chọn dụng cụ tưới cho thích hợp. Có 

thể dùng bình phun thuốc trừ sâu để phun hoặc thùng tưới hoa sen lỗ kim (lỗ nhỏ) tránh 

tưới một lần quá đẫm gây xói đất, xô đất, hại cây con. 

Cây trên 1 tháng tuổi: Tưới nước ngày một lần, lượng nước tưới 4 – 5 lít/m
2
/lần. 

 Chú ý: Điều chỉnh lượng nước tưới khi cây dưới 1 tháng tuổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Tƣới nƣớc cho cây 
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3.4.5.  Kỹ thuật chăm sóc ở vườn ươm 

Chăm sóc cây con trong vườn ươm được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn hạt 

chưa nảy mầm và giai đoạn cây mạ và cây con.  

3.4.5.1.Chăm sóc giai đoạn hạt nẩy mầm.  

Từ khi gieo hạt xong, cho tới khi hạt giống bắt đầu nẩy mầm, trong thời gian 

này đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho hạt nẩy mầm, 

và bảo vệ hạt giống trong quá trình nẩy mầm. Nội dung chăm sóc bao gồm: Che tủ, 

tưới nước, nhổ cỏ, phá váng, phòng trừ sâu bệnh.  

- Che phủ: Mục đích làm giảm bớt sự bốc hơi nước ở lớp đất mặt, giảm sự đóng 

váng mặt đất, ngăn cản sức công phá của hạt nước mưa, hạn chế cỏ dại, giữ cho đất 

luôn tơi xốp, duy trì nhiệt độ và độ ẩm, tạo điều kiện cho hạt nẩy mầm tốt.  

Tuỳ theo điều kiện khí hậu, đất đai và đặc tính loài cây mà áp dụng. Trong 

trường hợp thời tiết nóng ẩm, che phủ có thể làm cho hạt bị thối, tốn vật liệu và công 

sức, không làm đúng kỹ thuật dễ làm cho cây bị nhiễm bệnh  hoặc cây cong queo... Vì 

vậy che phủ chỉ nên thực hiện ở những nơi có khí hậu khô hạn, nước trong đất không 

ổn định, đất có thành phần cơ giới nặng hoặc hạt giống nẩy mầm cần có điều kiện nhiệt 

độ, ẩm độ cao...Trong điều kiện khí hậu ôn hoà, nước trong đất đầy đủ, đất tơi xốp, độ 

sâu lấp đất trên 2 cm, thường không cần che phủ. Vật liệu che tủ: phải nhẹ, không 

mang mầm móng sâu bệnh, cỏ dại, không ngăn cản đến khả năng tưới và thấm nước, 

vật liệu phải rẻ tiền, dễ kiếm. Thường sử dụng rơm, rạ, trấu, mùn cưa...   

Sau khi che phủ hàng ngày cần chú ý theo dõi thường xuyên nếu thấy hạt bắt 

đầu nảy mầm, dỡ bỏ vật che phủ ngay cho cây mầm sinh trưởng thuận lợi.  

Trước khi che phủ, tuỳ thuộc vào thời tiết, tuỳ thuộc vào vật liệu che phủ, không 

nên che quá dầy, hoặc quá mỏng nếu là rơm, rạ dày 2- 3 cm nếu trấu, mùn cưa 1 - 2cm.  

- Tưới nước: Mục đích nhằm điều hoà nhiệt độ, độ ẩm lớp đất mặt. Xác định 

lượng nước tưới, mỗi lần tưới và chu kỳ tưới phải căn cứ vào đặc tính sinh lý từng loại 

hạt giống, thời tiết trong thời gian gieo, tính chất đất, độ sâu lớp đất , có hay không có 

vật che tủ. Độ ẩm thích hợp cho nhiều loại hạt giống nẩy mầm là 50 - 60% lượng hút 

ẩm tối đa của đất. Không nên tưới nước quá đậm gây ra tình trạng trong đất thiếu 

dưỡng khí làm hạt nảy mầm kém thậm chí bị thối hạt. Nhìn chung với loại hạt lớn như 

Trẩu, Sở, Trám...độ sâu lấp đất trên 2 cm, thường tưới đậm sau 3 - 4 ngày tưới một lần. 

Những loại hạt nhỏ như Bạch đàn, Phi lao, Keo, Thông... mỗi lần tưới ít nhưng ngày 

phải tưới 1 - 2 lần.  

- Làm cỏ xới đất, Nhằm làm đất tơi xốp thoáng khí tạo điều kiện cho hạt nảy 

mầm, làm mất nơi cư trú của sâu bệnh.  
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Có nhiều loại hạt sau khi gieo, thời gian nẩy mầm lâu, trong thời gian hạt chưa 

nẩy mầm cỏ dại đã mọc, lớp đất mặt bị kết váng, làm giảm khả năng thấm nước của 

đất, ảnh hưởng xấu đến hạt nẩy mầm. Làm cỏ xới đất nên tiến hành sớm, lúc cỏ còn 

non. - Phòng trừ sâu bệnh. Tuỳ theo từng loại hạt, sau khi gieo có thể bị chim, kiến, 

sâu, bệnh hại. Cho nên trước khi gieo cần phải khử trùng đất và hạt giống sau khi gieo 

dùng dầu hoả rắc xung quanh luống để chống kiến, dùng boóc nồng độ thấp phun định 

kỳ 10 ngày một lần để phòng chống nấm bệnh...  

3.4.5.2.Chăm sóc giai đoạn cây con 

Từ khi hạt giống mọc mầm đến khi cây con đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Nội dung 

chăm sóc bao gồm: Che nắng, làm cỏ xới đất, tưới nước, bón phân, tỉa thưa, đảo bầu, 

phòng trừ sâu bệnh hại.  

* Che nắng:  Cây ươm ở giai đoạn đầu, đặc biệt là thời kỳ mới mọc mầm, các 

bộ phận của cây còn non yếu, dưới ánh sáng trực xạ cây con dễ bị khô héo. Vì vậy che 

nắng nhằm điều chỉnh ánh sáng thích hợp cho cây con, đồng thời duy trì ôn độ mặt đất 

tạo điều kiện thuận lợi cho cây quang hợp, làm giảm sự bốc hơi mặt đất, giảm thoát hơi 

nước ở lá, tăng độ ẩm không khí.  

Mỗi loài cây khác nhau độ che ánh sáng khác nhau xác định độ che ánh sáng 

cho cây cần căn cứ vào đặc tính sinh thái của cây, căn cứ vào tuổi của cây, tuổi càng 

cao độ che sáng càng phải giảm. Những loài cây ươm nào có khả năng thích ứng được 

với ánh sáng hoàn toàn thì thôi không cần che để giảm chi phí, đỡ tốn kém. Vật liệu 

che có thể dùng lưới che bằng nhựa, tre nứa đan hoặc sử dụng một số loại lá cây lâu 

rụng cắm trên mặt luống như Ràng ràng... 

Khi cây gần đủ tiêu chuẩn xuất vườn thì dỡ bỏ dần dàn che không nên thay đổi 

đột ngột độ chiếu sáng mạnh.  

* Nhổ cỏ xới đất: Trong quá trình chăm sóc tưới nước cho cây, đất mặt luống 

thường nén chặt và đóng váng, làm cho lớp đất mặt giảm sức thấm nước, tăng lượng 

nước bốc hơi mặt đất, cỏ dại xâm lấn, cạnh tranh nước, dinh dưỡng khoáng và ánh 

sáng mãnh liệt với cây con, đồng thời cỏ dại còn là nơi ẩn náu của các loài sâu hại...Vì 

vậy làm cỏ xới nhằm làm cho đất tơi xốp, thoáng khí giảm bớt sự cạnh tranh dinh 

dưỡng giữa cây con với cỏ dại, đồng thời xúc tiến phân giải của phân bón và hoạt động 

của VSV đất, làm mất nơi cư trú của các loài sâu hại, côn trùng... 

Thời gian nhổ cỏ nên tiến hành lúc cỏ còn non chưa kết hạt, giai đoạn cây ươm 

còn non, sức đề kháng yếu, hoặc lúc cây ươm sinh trưởng nhanh nhu cầu nước, dinh 

dưỡng khoáng và ánh sáng tăng.  

Có thể tiến hành theo 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu từ lúc cây mầm nhú lên đến khi 

đủ tuổi cấy (dưới 3 tháng tuổi), mỗi tháng làm cỏ một lần. Giai đoạn 2: Từ khi cấy cây 
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đến khi xuất vườn cây (trên 3 tháng tuổi), mỗi tháng làm cỏ một lần với cây một năm 

tuổi, 2 tháng một lần với cây hai năm tuổi. Trước khi xuất vườn 1 - 2 tháng nên dừng 

chăm sóc. 

Vườn ươm của ta hiện nay công việc nhổ cỏ, xới đất chủ yếu bằng các dụng cụ 

thủ công, năng xuất thấp. Kỹ thuật sản xuất cây con của ta hiện nay ngày càng được cải 

thiện, cho nên công việc làm cỏ xới đất có thể áp dụng biện pháp hoá học để diệt trừ cỏ 

dại, hoá chất thường được sử dụng để diệt cỏ dại ở vườn ươm có hai loại: Diệt trừ toàn 

bộ và diệt trừ có chọn lọc. Diệt trừ toàn bộ được dùng cho đất bỏ hoá trước khi tạo mặt 

bằng vườn ươm, không được dùng để diệt cỏ ở vườn đã gieo cấy. Tuỳ theo loài cỏ và 

hoá chất mà sử dụng liều lượng khác nhau. Cỏ một lá mầm sống nhiều năm có thể 

dùng Clorat (KCLO3, NaCLO3) liều lượng 200 - 300 kg/ha, Dalapôn 10 - 20 kg/ha, 

Tricloaxetat Natri 50 - 100 kg/ha. Cỏ hai lá mầm sống một năm dùng muối Natri của 

2,4D và 2M-4X với liều lượng1 - 2 kg/ha. Cỏ hai lá mầm sống nhiều năm dùng 2,4D, 

2M-4X với liều lượng 3 - 4 kg/ha. 

* Tưới nước: Trong vườn ươm cây con còn nhỏ, bộ rễ chưa phát triển nên khả 

năng hút nước yếu, tưới nước là biện pháp không thể thiếu được.  

Xác định lượng nước tưới cho mỗi lần và chu kỳ tưới cần căn cứ vào thời tiết 

trong thời gian chăm sóc cây con, độ ẩm của đất trước khi tưới, thành phần cơ giới của 

đất và đặc tính sinh thái của từng loài cây con. Dựa vào yêu cầu nước của cây có thể 

chia làm ba loại: Loại cần nhiều nước như: Bạch đàn, Keo, Mỡ, Phi lao...Loại cần 

lượng nước trung bình như: Thông, Xà cừ, Sau sau...Loại cần ít nước như: Xoan, Trẩu, 

Sở... 

Trong cùng một loài cây con phải dựa vào đặc điểm của từng thời kỳ sinh 

trưởng mà xác định lượng nước tưới thích hợp. Sinh trưởng của cây con có thể chia ra 

làm 3 thời kỳ.  

 Thời kỳ đầu: Từ khi hạt bắt đầu nẩy mầm rộ đến khi cây sinh trưởng ổn định 

(10 - 15 ngày) lúc này độ sâu của rễ nằm trong lớp đất 5 - 8 cm. Thời kỳ này lượng 

nước tưới nên ít 1 - 2 lít/m
2
 nhưng mỗi ngày tưới một đến hai lần.  

 Thời kỳ tiếp theo: Từ khi cây con sinh trưởng ổn định trong khoảng (60 - 90 

ngày), thời kỳ này cây con sinh trưởng nhanh, tiêu hao nhiều nước. Thời kỳ này cần 

tưới nhiều nước hơn lượng nước tưới 2 - 3 lít/m
2
 có thể  một đến hai ngày tưới một lần.  

Thời kỳ cuối: Sau ba tháng, cho đến lúc chuẩn bị xuất vườn cây đã có bộ thân, 

rễ, tán cứng cáp, thời kỳ này cây có sức đề kháng cao, rễ phân bố ở độ sâu 15 - 20 cm, 

lượng nước tưới 4 -5 lít/m
2
. Có thể ba bốn ngày một lần.  

 Lượng nước tưới còn phụ thuộc vào thời tiết: Nếu trời dâm ẩm, mát, ít 

gió lượng nước tưới giảm và ngược lại.  



 

 

78 

Trong trường hợp: Lượng mưa trên 20 mm không cần tưới, dưới 10 mm tưới 

như thường lệ, Từ 10 - 20 mm thì ba bốn ngày tưới một lần. Trước khi xuất vườn một 

đến hai tháng cần ngừng tưới trước. Có 2 phương pháp chủ yếu: Tưới phun mưa và 

tưới thấm. Tưới phun áp dụng cho gieo ươm cây con trên nền đất mềm, tưới thấm áp 

dung cho gieo ươm cây con trên nền cứng (Bể nuôi cây). 

* Bón thúc phân:  Mục đích thúc đẩy cây sinh trưởng nhanh phát triển cân đối, 

tăng sức đề kháng cho cây. Tuỳ theo loài cây, giai đoạn sinh trưởng của cây con, độ 

phì của đất và thời tiết khác nhau mà dùng loại phân, lượng phân bón và số lần bón 

khác nhau. Nếu dùng phân chuồng hoai thường bón với lượng 1 - 3 kg/ m
2 

, phân đạm
 
 

3 - 7 g/m
2
, phân lân 10 - 15g/m

2
, phân Ka li 3,5 - 5g/m

2
. Muốn thúc đẩy cây sinh 

trưởng nhanh cần bón phân NPK, phân chuồng. Bón phân lân, ka li tăng sức chịu hạn, 

chịu rét cho cây. Bón thúc thường dùng các loại cây có hiệu lực nhanh và nên bón vào 

thời kỳ cây sinh trưởng mạnh nhất, hoặc hoàn cảnh bên ngoài  bất lợi. Bón thúc vào đất 

qua rễ dùng phân chuồng hoai hoặc phân vô cơ hoà nước tưới. Ngoài ra có thể dùng 

phân vi sinh bón vào gốc hoặc dùng một số chất kích thích sinh trưởng như: Giberilin 

30 - 50 phun vào lá.  

Chú ý: Nếu dùng chất kích thích sinh trưởng cần tưới thêm nước cho cây. 

Cây con trong vườn ươm nhiều khi xảy ra hiện tượng bạc lá, vàng lá, tím lá 

nghĩa là mất màu xanh. Để có biện pháp phòng chống tốt chúng ta cần tìm hiểu một số 

nguyên nhân sau đây: Do sâu bệnh hại làm cho lá mất màu xanh. Hiện tượng lúc đầu 

xuất hiện một vài điểm nhỏ sau đó lan ra xung quanh; Do di truyền thì chỉ xảy ra ở 

từng cây riêng rẽ và toàn bộ cây đó mất màu xanh, kéo dài suốt năm; Do bón phân có 

thể làm tổn thương; Do hạn hán và nguồn dinh dưỡng thiếu một yếu tố nào đó...Chúng 

ta có thể tham khảo một số triệu trứng dưới đây: 

Thiếu đạm (N): lá có màu xanh vàng, thậm chí vàng nhạt, rễ cây phát triển 

không tốt, ít rễ nhánh, ảnh hưởng đến hấp thụ dinh dưỡng, giảm sản phẩm quang hợp, 

cây con gầy yếu. 

Thiếu lân (P): Cây con sinh trưởng chậm, cây thấp nhỏ, chồi đỉnh phát triển 

không tốt, lá có màu xanh tối, có khi thành màu tím hoặc tím hồng như Thông đuôi 

ngựa khi thiếu lân lá có màu tím; Thiếu lân cũng dẫn đến rễ ngang ít và mảnh; Nếu 

thiếu nghiêm trọng có thể làm cho rễ ngang thoái hoá, cuống lá khô và rụng. 

Thiếu kali (K): Ở thời kỳ đầu lá có màu xanh tối sau đó xanh đậm, nếu thiếu kali 

mà đạm lại quá nhiều thì cây con sinh trưởng chậm. 

Thực vật hấp thụ NPK thường theo tỷ lệ N>K>P; Cây con cần lượng P tuy ít 

hơn song lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cây nhất là với loài cây lá kim; N và P 

bón đồng thời sẽ có tác dụng tốt nhất. 
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Thiếu Sắt (Fe): Lá biến thành màu vàng, đầu tiên từ trên ngọn lá non vàng trước. 

Cây con trong vườn ươm từng đám xuất hiện vàng lá. Nguyên nhân thiếu sắt là do đất 

bị muối hoá, làm cho cây không hấp thu được sắt. ở những nơi đất trung tính nếu bón 

vôi quá nhiều cũng có thể làm cho đất kiềm hoá, ảnh hưởng đến việc hình thành diệp 

lục cũng dẫn đến hiện tượng vàng lá. Nếu sắt quá nhiều cũng có thể làm giảm tính hữu 

hiệu của lân. 

Thiếu Manhê (Mg): Đầu cành lá của những cành ở phía gốc biến thành màu 

vàng, vàng thẫm hoặc tím hồng. Tuỳ theo mức độ thiếu nhiều hay ít mà đần dần phát 

triển lên các cành phía trên. Nếu thiếu nhiều quá cũng có hại cho cây. 

Thiếu Mangan (Mn): Lá cây cũng có màu vàng, đỉnh sinh trưởng thường khô 

chết. Song rất nhiều loại đất nói chung là đủ mangan. Nếu ươm cây liên tục nhiều năm 

cũng có thể dẫn đến thiếu Mangan. Thiếu Mn cũng xuất hiện với thiếu sắt. 

* Tỉa thưa: Mục đích tạo điều kiện cho cây con có khoảng sống thích hợp và 

đều nhau, đồng thời kết hợp loại bỏ cây xấu, cây sâu bệnh. Cải thiện không gian dinh 

dưỡng (nước, dinh dưỡng khoáng và ánh sáng) để cây sinh trưởng nhanh, phát triển 

cân đối. Tỉa thưa thường thực hiện với những cây bắt đầu có sự phân hoá. Cường độ tỉa 

thưa tuỳ thuộc vào loài cây, tuổi cây, và đất đai... Đối tượng tỉa: Là những cây sinh 

trưởng kém, cây cong queo, sâu bệnh. Trước khi tỉa cần tưới nước đậm để khi tỉa 

không làm ảnh hưởng đến các cây xung quanh.  

Tỉa thưa nên kết hợp với đảo bầu xén rễ và phân  loại cây con. Xén rễ, đảo bầu 

áp dụng với những loài cây con có rễ cọc ăn sâu, rễ bàng phát triển kém, xén rễ nhằm 

xúc tiến rễ bàng phát triển tốt, khiến cho cây có bộ rễ cân đối. Tuỳ theo loài cây và tuổi 

cây con mà áp dụng. Những cây trong bầu để hạn chế rễ cọc phát triển cần định kỳ đảo 

bầu (Tức là chuyển dịch chỗ) và xén bỏ rễ cọc mọc ra ngoài. Những cây có rễ cọc phát 

triển dài như: Muồng đen, Keo, Trám trước khi ra lá non. Với Thông trước lúc ra đọt 

non. Thời điểm xén rễ, đảo cây tiến hành khi bộ rễ cọc của cây xuyên qua bầu và nên 

đảo cây vào những ngày dâm mát và trước lúc cây bật lộc. 

Các bước tiến hành: 

 - Tưới nước 

 - Lấy cây ra khỏi luống 

 - Cắt rễ, xén lá, phân loại cây 

 - Xếp và dãn mật độ 

 - Tưới nước đủ ẩm, làm dàn che tạm thời 4 – 5 ngày sau dỡ bỏ giàn che 

Sau khi đảo bầu, kinh nghiệm cho thấy khi nhấc bầu cây lật ngược xem phía đáy 

bầu thấy rễ mới xuất hiện là thời điểm đem trồng tốt nhất. 
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Hình 3.7: Đảo bầu, xén rễ kết hợp với phân loại cây con 

Giai đoạn này thường là giai đoạn cuối ở vườn ươm khi cây gần xuất vườn. 

Nhằm rèn luyện cho cây thích nghi dần với điều kiện sống khắc nghiệt hơn. 

* Các biện pháp hãm cây: 

+ Hạn chế tưới nước: áp dụng cho những cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Trước 

khi đảo cây một tháng giảm lượng nước tưới một tuần một lần. 

+ Ngừng bón thúc: Những cây có thời gian ngắn trong vườn ươm 3 – 5 tháng 

ngừng bón thúc 15 – 30 ngày trước khi đảo cây. Đối với những cây dài ngày trên một 

năm thời gian ngừng tưới thúc 1- 2 tháng trước khi đảo. 

* Kiểm kê, phân loại và xuất cây đem trồng. 

Quá trình đảo bầu cần kết hợp với phân loại và thống kê số lượng, chất lượng 

cây con để chủ động chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch xuất cây. 

Thống kê theo diện tích từng loại, đếm số cây/m
2
 để tính được số cây con hiện có. 

Phân loại cây trước khi đi trồng theo 3 cấp. 

+ Cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn: Là cây có đường kính, chiều cao phát triển cân 

đối, sinh trưởng tốt, không có hai thân, không cong queo, sâu bệnh tuỳ thuộc loài cây 

và mục đích trồng rừng  mà đường kính, chiều cao có thể khác nhau, tiêu chuẩn cụ thể 

cho một số loài cây. 

Bảng 3. 4.  Tiêu chuẩn cây con đem trồng qui định cho một số loài cây rừng 

  

Cây 

trồng 

Tháng tuổi Đƣờng 

kính cổ 

rễ (cm) 

Chiều cao 

bình quân 

(cm) 

 

Đặc điểm hình thái 

Quế 12 – 18 0,25-0,3 25 –30 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, không bị nhiễm 

sâu bệnh,cây không cụt ngọn, không nhiều 

thân,chưa có lá non. 

Hồi 18– 24 >0.6 60-80 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây không bị 
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nhiễm sâu bệnh, bộ rễ phát triển tốt, cây 

không cụt ngọn, khi đem trồng cây không 

có lá đỏ. 

Lát 

hoa 

8 – 9 0,5-0,6 60-80 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây không bị 

nhiễm sâu bệnh, cây không cụt ngọn, không 

nhiều thân, không trồng cây khi đẫ có lá 

non. 

Lim 

xẹt 

7 – 8 0,4-0,5 40-50 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây không bị 

nhiễm sâu bệnh, bộ rễ phát triển tốt, có nấm 

cộng sinh,cây không cụt ngọn, nhiều thân, 

không trồng cây khi đã có đọt non 1cm. 

 

Trám 

trắng 

8-9 >0,5 60-80 Cây phải sinh trưởng tốt, cây không hai 

thân,phát triển cân đối, Cây không sâu bệnh, 

cụt ngọn, không trồng lúc cây có lá non. 
16 Từ 1 80- 100 

Tông 

dù 

8-9 

Không trồng 

vụ thu ở 

Lạng sơn 

0,5-0,6 60-80 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây không bị 

nhiễm sâu bệnh,Cây không cụt ngọn, Không 

nhiều thân, không trồng khi cây có lá non 

Vối 

thuốc 

12-14 0.8-1 80-100 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây không bị 

nhiễm sâu bệnh, cây không cụt ngọn, không 

nhiều thân, không trồng cây khi có la non. 

Thông 

mã vĩ 

6-10 0,25-0,3 25-30 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây có toàn bộ lá 

kim màu xanh lục, bộ rễ phát triển tốt có 

nấm cộng sinh, cây không bị cụt ngọn, 

không nhiều thân, không trồng khi cây đã có 

đọt non cao hơn 1cm. 

Thông 

nhựa 

16-18 >1 15-30 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây có toàn bộ lá 

kim màu xanh lục, bộ rễ phát triển tốt có 

nấm cộng sinh, cây không bị cụt ngọn, 

không nhiều thân, không trồng khi cây đã có 

đọt non cao hơn 1cm. 

Sa 

mộc 

12 -14 >0,3 25-30 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây có toàn bộ lá 

kim màu xanh lục, bộ rễ phát triển tốt có 

nấm cộng sinh, cây không bị cụt ngọn, 

không nhiều thân, không trồng khi cây đã có 

đọt non cao hơn 1cm. 
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Keo lá 

tràm 

4-6 0,25-0,3 25-30 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây không bị 

nhiễm sâu bệnh, bộ rễ phát triển tốt, có nấm 

cộng sinh, cây không cụt ngọn nhièu thân. 

Keo 

tai 

tượng 

4-6 0.3-

.0,35 

25-40 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, cây không bị 

nhiễm sâu bệnh, bộ rễ phát triển tốt, có nấm 

cộng sinh, cây không cụt ngọn nhiều thân. 

Muồn

g đen 

4-6 0,3-0,4 30-35 Cây đã hoán gỗ hoàn toàn, cây không bị 

nhiễm sâu bệnh,bộ rễ phát triển tốt, cây con 

không cụt ngọn, không nhiều thân. 

Mỡ 8-10 0.7-1 70-100 cây có 9-11lá trở lên, tròn thẳng, cân đối, 

không cụt ngọn. khi trồng không có lá non. 

Giẻ 

bốp 

12-14 Từ 0.5 40-50 Cây đã hoá gỗ, không cụt ngọn, nhiều thân. 

Sấu 16-18 Từ 1 60-80 Cây đã hoá gỗ hoàn toàn, không cụt ngọn, 

nhiều thân. 

Lim 

xanh 

16-18 0.6-0.8 30-40 Cây không nhiễm  bệnh, bộ rễ phát triển tốt, 

có nấm cộng sinh, không nhiều thân, không 

có lá non. 

+ Cây gần đạt tiêu chuẩn xuất vườn: Là cây trung gian giữa cây đạt tiêu chuẩn 

và cây không đạt tiêu chuẩn. Số này có thể chăm sóc tiếp thời gian ngắn, cuối vụ có thể 

xuất vườn. 

+ Cây không đạt tiêu chuẩn xuất vườn: Là những cây cong queo, sâu bệnh hại 

nặng, cây có hai thân, cây bị tổn thương cơ giới, gẫy cành, gẫy ngọn ... đều phải loại bỏ 

*  Xuất cây đi trồng: 

Trước khi vận chuyển cây đem trồng cần tưới nước thật đẫm trước 1 ngày. Khi 

bứng cây tránh làm vỡ, dập, gẫy cây. 

Khi xếp cây phải để các bầu cây xít vào nhau theo chiều đứng tránh đổ vỡ bầu 

khi vận chuyển. Cây cần được bảo vệ trong khi vận chuyển. 

Khi vận chuyển lấy dây mềm buộc nhẹ ngọn cây lại để không gây va chạm, nếu 

trời nắng phải che nắng cho cây. 

*  Phòng trừ sâu bệnh hại:  

Cần quán triệt phương châm phòng là chính, trừ kịp thời toàn diện và triệt để. 

Phòng bệnh nên áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp như: Thường xuyên làm cỏ, vệ sinh 

vườn sạch sẽ. Định kỳ phun thuốc phòng bệnh có thể dùng Booc đô nồng độ 0,5 - 1 %, 

0,2 lít/m
2
, có biện pháp canh tác hợp lý, chú ý thâm canh để tăng sức đề kháng của cây. 
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Khi phát hiện cây con bị bệnh cần ngừng tưới nước, nhổ sạch, cắt bỏ những cây 

hoặc các bộ phận bị bệnh đem đốt, phun thuốc trừ sâu. Có thể dùng các loại thuốc như: 

Zinep, Benlat, Phooc môn, Phèn xanh...Tuỳ theo tuổi cây con, tuỳ theo mức độ nhiễm 

bệnh mà dùng các nồng độ cho thích hợp.  

* Vệ sinh vườn: Dọn sạch cỏ trong vườn ươm, lấp kín ổ gà đọng nước, không 

giữ lại những cây bị bệnh hoặc những cây quá lứa trong vườn. Thu gom rác rưởi, túi 

bầu rách nát, cây con kém phẩm chất vào một nơi qui định để đốt. Không để rác vương 

vãi. Dụng cụ làm vườn cần được rửa sạch và cất vào nơi khô ráo. 

3.4.6. Luân canh cây con trong vƣờn ƣơm 

Luân canh có tác dụng cải thiện điều kiện đất, hạn chế sâu bệnh hại phát triển. 

Vì thế ở những vườn ươm cố định cần thiết phải luân canh. Luân canh có thể áp dụng 

theo các phương pháp sau đây: 

Luân canh giữa cây rừng với cây rừng, theo vụ hoặc theo năm 

Luân canh cây rừng với cây nông nghiệp 

Luân canh cây rừng với cây cải tạo đất, cây ăn quả 

Chế độ luân canh: Là thời gian của một chu kỳ luân canh và nội dung sản xuất 

của từng khu trong mỗi năm. Có nhiều chế độ luân canh như: Luân canh hai khu, luân 

canh ba khu, luân canh bốn khu hoặc nhiều hơn nữa... 

Xác định chế độ luân canh hai hoặc nhiều khu là tuỳ thuộc điều kiện khí hậu, 

đất đai, đặc tính loài cây và tuổi cây ươm.  

3.5. Nhân giống vô tính (Nhân giống sinh dưỡng) 

3.5.1. Khái niệm, ý nghĩa, ưu nhược điểm của phương pháp nhân giống vô tính 

3.5.1.1. Khái niệm 

Một số loài thực vật ngoài khả năng sinh sản hữu tính, còn có khả năng sinh sản 

vô tính. Người ta lợi dụng đặc tính này  để nhân giống vô tính, còn gọi là nhân giống 

sinh dưỡng. Nhân giống vô tính là một phương pháp nhân giống dựa trên cơ sở 

phương thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật để tạo thành một cây con mới. Có nhiều 

phương pháp nhân giống vô tính: Nhân giống vô tính được tiến hành trên đoạn thân, 

cành, lá, rễ để sinh sản ra cá thể mới.gọi là nhân giống bằng hom. Nhân giống vô tính 

từ một tế bào để sản sinh ra cá thể mới gọi là nuôi cấy mô tế bào (Vi nhân giống). 

3.5.1.2.  Ý nghĩa của nhân giống sinh dưỡng 

+ Nhân giống sinh dưỡng cho phép giữ được các đặc tính quý hiếm của bố mẹ ở 

thế hệ sau; Nhận được các vật liệu di truyền đồng nhất. 

+  Nhân giống sinh dưỡng là một thủ pháp không thể thiếu được trong các 

chương trình chọn giống. 
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+ Trong khoa học: Nhân giống sinh dưỡng được sử dụng trong việc đánh giá 

các kiểu Gen, nghiên cứu tương quan kiểu Gen với môi trường, lưu giữ các kiểu Gen 

quý hiếm trong các kho hay nguồn lưu giữ gen. 

+ Trong sản xuất: Cho phép nhân được hàng loạt các vật liệu di truyền quý hiếm 

cho trồng rừng với quy mô lớn, tạo các vườn để cung cấp hạt có chất lượng di truyền 

được cải thiện cho sản xuất (qua các phương pháp ghép). 

3.5.1.3.  Ưu - Nhược điểm của các phương pháp nhân giống sinh dưỡng. 

+ Chiết: Dễ áp dụng không yêu cầu cao về kỹ thuật, trang thiết bị hoá chất. 

Song hệ số nhân nhỏ. 

+ Ghép: Tận dụng sự sinh trưởng mạnh của gốc ghép, ưu thế di truyền của cành 

ghép cao. Song nhược điểm là phải khắc phục tính bất tương hợp giữa cành và gốc 

ghép, hạn chế về số lượng. 

+ Nuôi cấy mô: Hệ số nhân cao, yêu cầu cao về kỹ thuật, hoá chất, dụng cụ, giá 

thành cây con cao. 

+ Nhân giống từ hom: Về cơ bản giải quyết được những nhược điểm của chiết, 

ghép và cấy mô. Song hạn chế ở tuổi cây mẹ lấy hom. 

3.5.2.  Kỹ thuật sản xuất cây con bằng phƣơng pháp giâm hom 

Phương pháp nhân giống hay tạo cây con bằng hom (giâm hom) là dùng một 

đoạn thân, cành, rễ, chồi để tạo thành một cây hoàn chỉnh, cũng là cách đang được 

dùng phổ biến để sản xuất hàng loạt cây con có chất lượng cho chương trình trồng 

rừng. Các cây hom giữ được đặc tính di truyền tốt của cây bố cây mẹ hơn là cây con có 

nguồn gốc từ hạt. 

1.5.2.1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ ra rễ của hom 

*  Các nhân tố nội sinh 

+ Đặc điểm di truyền: Tuỳ theo đặc điểm di truyền, các loài cây khác nhau có tỷ 

lệ ra rễ khác nhau. Có thể chia ra ba loại như sau: Các loài cây dễ ra rễ, là những loài 

cây chỉ cần kỹ thuật thông thường hom cũng ra rễ và có tỷ lệ sống cao như: Tre, Trúc, 

Liễu, Vông, Dâu da xoan...Các loài cây tương đối khó ra rễ, là những loài cây đòi hỏi 

kỹ thuật cao, có biện pháp quản lý chu đáo mới có thể đạt được kết quả tốt như: Phi 

lao, Bạch đàn, Su mu...Các loài khó ra rễ, là những loài cây đòi hỏi phải xử lý bằng các 

chất điều tiết sinh trưởng mạnh, chăm sóc rất tỷ mỉ chu đáo mới có thể ra rễ như: 

Thông, Keo, Long não... 

Tuỳ theo loài cây, loại hom khác nhau tỷ lệ ra rễ cũng khác nhau. Có loài hom 

rễ có khả năng ra rễ tốt hơn hom thân, hom cành như: Xoan, Hồng, Đại...Đa số các loài 

cây hom cành dễ ra rễ hơn như: Quế, Sở, Bạch đàn, Phi lao,...Một số loài có khả năng 

ra rễ ở hom thân, hom cành như: Tre, Luồng... 
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+ Tuổi cây mẹ: ở những cây mẹ còn trẻ, sức sống mạnh mẽ, có năng lực phân 

sinh mạnh nên hom ra rễ dễ dàng hơn. Cây càng già khả năng ra rễ của hom càng yếu. 

Vì vậy những cây mẹ dùng để lấy hom cần ở giai đoạn sinh trưởng và phát triển mạnh. 

Không nên lấy hom ở những cây già cỗi, sâu bệnh hoặc những cây bị chèn ép trong 

rừng. Để trẻ hoá những cây già người ta thường chặt thân chính hoặc khoanh vỏ để tạo 

chồi mới rồi lấy hom đem giâm, tỷ lệ ra rễ đạt kết quả cao hơn. 

+ Tuổi cành lấy hom: Cũng ảnh hưởng đến khả năng ra rễ của hom.  Tuổi cành lấy 

hom cũng tuỳ thuộc vào loài cây khác nhau mà khác nhau.  Cành càng già càng khó ra rễ. 

+ Vị trí lấy hom: Cũng cho tỷ lệ ra rễ khác nhau. Ví dụ: Cây Dạ hương, cùng 

một cành nhưng hom ngọn có tỷ lệ ra rễ và tình hình sinh trưởng kém hơn hom sát 

dưới ngọn; Cây Dương lá nhỏ hom giữa cành có tỷ lệ ra rễ cao hơn hom gốc cành và 

kém nhất là hom ngọn; Ngược lại Cây Thuỷ sam thì hom ngọn lại cho tỷ lệ ra rễ cao... 

+ Sự tồn tại của lá trên hom: Nhìn chung các hom phải có lá mới có khả năng ra 

rễ. Diện tích lá trên hom tuỳ theo đặc điểm của mỗi loài. 

+ Thời vụ giâm hom: Tỷ lệ ra rễ phụ thuộc vào trạng thái sinh lý trong thời kỳ lấy 

hom và điều kiện thời tiết (nhiệt độ, ẩm độ). Vì vậy mỗi loài thích hợp với thời vụ dâm 

hom khác nhau. Không thể xác định lịch nhân giống chung cho các loài. Vì tỷ lệ ra rễ 

phụ thuộc vào thời kỳ dinh dưỡng, nhịp độ sinh trưởng,phát triển chồi không giống nhau. 

+ Kích thước hom: Đường kính và chiều dài hom khác nhau cũng ảnh hưởng 

đến ra rễ của hom. Hom có đường kính lớn tốt hơn hom có đường kính nhỏ. 

+ Tuổi chồi và tuổi gốc: Tuổi chồi và tuổi gốc lấy chồi có ảnh hưởng đến tỷ lệ ra 

rễ của hom. Với loài Bạch đàn lấy hom ở chồi gốc từ 1,5 đến 2 tháng tuổi cho tỷ lệ ra 

rễ cao; Với loài Keo lấy hom ở chồi gốc 2 tháng tuổi tỷ lệ ra rễ cao.  

Tuổi của gốc cây lấy chồi cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ ra rễ. Với cây Mỡ hom chồi 

ở cây từ 17 đến 23 tuổi có tỷ lệ ra rễ từ 75 - 85%. 

* Các nhân tố của môi trƣờng 

+ Nhiệt độ không khí và nhiệt độ giá thể nhân hom:  Nhiệt độ thích hợp cho 

nhiều loài cây từ 25
o
C - 30

o
C. Thường các loài cây nhiệt đới yêu cầu nhiệt độ không 

khí cao hơn các loài cây ôn đới. 

Duy trì nhiệt độ môi trường giá thể cao hơn nhiệt độ không khí 3
o
C - 5

o
C thì tỷ 

lệ ra rễ sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nhiệt độ thích hợp cho ra rễ còn phụ thuộc vào mức độ 

hoá gỗ của hom. Với hom hoá gỗ yếu nhiệt độ thấp tỷ lệ ra rễ tốt hơn nhiệt độ cao. 

+ Độ ẩm không khí và độ ẩm giá thể: Độ ẩm không khí và độ ẩm giá thể giữ cho 

hom không bị khô héo và cung cấp nước cho hom quang hợp trong quá trình ra rễ. 
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Yêu cầu về độ ẩm không khí và độ ẩm giá thể ở từng loại cây và từng giai đoạn 

nhân hom không giống nhau. Giai đoạn hom chuẩn bị ra rễ  yêu cầu độ ẩm cao hơn ở 

giai đoạn hom đã ra rễ, cây lá rộng yêu cầu độ ẩm cao hơn cây lá kim. 

Riêng đối với độ ẩm giá thể: Nếu thấp sẽ làm khô héo hom, nếu quá cao sẽ làm 

cho hom thối rữa nhất là phần hom cắm trong giá thể. Nên sử dụng hệ thống phun 

sương mù để duy trì độ ẩm không khí và độ ẩm giá thể. 

+ Ánh sáng: Ánh sáng là nhân tố không thể thiếu được khi nhân hom. ánh sáng 

tán xạ khoảng 40 - 50% ánh sáng toàn phần sẽ thích hợp cho quá trình ra rễ của hom. 

Các loài cây khác nhau yêu cầu ánh sáng khác nhau: Những cây ưa sáng yêu 

cầu ánh sáng cao hơn những loài cây chịu bóng. 

Yêu cầu ánh sáng còn phụ thuộc vào mức độ hoá gỗ của hom: Hom hoá gỗ yếu, 

yêu cầu ánh sáng cao hơn hom hoá gỗ hoàn toàn. 

Trong bóng tối hom các loài cây ưa sáng hoàn toàn không thể ra rễ. Trong quá 

trình giâm hom cần sử dụng nhà kính hay màng PE trắng để duy trì ánh sáng. 

+ Giá thể hay môi trường cắm hom: Là nơi cắm hom vào sau khi đã xử lý chất 

kích thích ra rễ. Môi trường cắm hom cần tơi xốp, thoáng khí sẽ giúp cho hom ra rễ 

được thuận lợi. Vì vậy các giá thể cắm hom thường dùng là: Đất cát, đất cát pha, Mùn 

cưa, Than bùn, Tro trấu, Sơ dừa, Nước... Yêu cầu chung đối với các giá thể là: Vệ sinh, 

thông thoáng, thoát nước đảm bảo đủ độ ẩm cho phần hom cắm trong giá thể. 

* Ảnh hƣởng của các chất kích thích ra rễ 

Các loại thuốc kích thích thường dùng là loại hoóc môn thực vật như: IAA 

(Indol-3-axetic-axit); IBA (Indol-Butiric-axit); NAA (Napthalen-axetic-axit); TTG ... 

+ Loại thuốc kích thích ra rễ: Loại thuốc khác nhau có tác dụng khác nhau đến 

ra rễ của hom. Với đa số các loài cây rừng thì IAA và IBA có tác dụng ra rễ tốt hơn, 

với cây Sở thì NAA có tác dụng tốt hơn. 

Ví dụ: Hom cây Mỡ 1 tuổi cùng nồng độ 50 PPm xử lý trong 3 giờ thì tỷ lệ ra rễ: 

IAA là 74,1%, IBA là 93,8% và NAA là 53,3%. Mỗi loại chất kích thích có tác dụng ra 

rễ khác nhau do đó cần phải chọn loại thuốc kích thích phù hợp với từng loài cây. 

+ Nồng độ chất kích thích: Cùng loại thuốc kích thích nhưng nồng độ khác nhau 

có tác dụng ra rễ khác nhau. Nồng độ thuốc kích thích quá thấp sẽ không có tác dụng 

phân hoá tế bào để hình thành rễ, nồng độ quá cao hom sẽ bị thối rữa trước khi rễ hình 

thành. Hom loài Bạch đàn trắng 4 tháng tuổi kích thích bằng thuốc IAA xử lý trong 3 giờ 

ở nồng độ 25 ppm là 64,5%, 50 ppm là 74,4%, 75 ppm là 77,4% và 100 ppm là 45,1%. 

Nồng độ chất kích thích còn phụ thuộc vào nhiệt độ không khí và mức độ hoá 

gỗ của hom. 
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Nếu nhiệt độ không khí cao cần phải xử lý nồng độ thuốc thấp hơn so với bình 

thường và ngược lại. 

Hom chưa hoá gỗ hoặc hoá gỗ yếu cần phải xử lý nồng độ thấp hơn so với hom 

già và ngược lại. 

+ Thời gian xử lý: Cùng loại thuốc, cùng nồng độ nhưng thời gian xử lý khác 

nhau sẽ cho tỷ lệ ra rễ khác nhau. 

Ví dụ: Hom Bạch đàn trắng xử lý bằng thuốc IAA nồng độ 100 ppm thì thời 

gian: 1 giờ là 83,6%, 3 giờ là 93,7%, 5 giờ là 62,5% và 8 giờ là 53,1%. 

Giữa nồng độ, thời gian và nhiệt độ không khí có mối quan hệ nhất định: Nồng 

độ thấp thời gian xử lý lâu hơn và ngược lại; Nhiệt độ không khí cao cần xử lý nồng độ 

thấp và thời gian ngắn hơn và ngược lại. 

+ Phương pháp xử lý: Hom thường dược xử lý bằng 2 phương pháp: Ngâm 

phần gốc của hom vào trong dung dịch chất kích thích ra rễ. Nếu nồng độ cao ngâm 5 - 

10 giây, nếu nồng độ thấp ngâm 3 - 6 giờ. Chấm phần gốc của hom vào hợp chất kích 

thích dạng bột từ 0,5 - 1 cm. 

Xử lý dạng dung dịch có ưu điểm là tăng được tỷ lệ ra rễ của hom song lại hạn 

chế về số lượng hom trong sản xuất đại trà. 

Xử lý bằng dạng bột thường dễ làm, thuận tiện, thích hợp cho sản xuất đại trà. 

3.5.2.2. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong giâm hom cây rừng 

+ Yêu cầu về trang thiết bị và hoá chất: Cơ sở sản xuất cần có nhà dâm hom, hệ 

thống tưới phun (dạng phun sương mù), các loại chất kích thích ra rễ, các loại thuốc sát 

trùng và phòng bệnh... 

+ Các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật: Chọn hom, tuổi hom, thời vụ giâm hom, chọn 

thuốc kích thích, pha chế thuốc, xử lý hom, chăm sóc cây hom... 

3.5.2.3.  Kỹ thuật tạo bầu nuôi hom 

Vỏ bầu bằng nhựa PE, kích thước tuỳ thuộc từng loài cây, thông thường bầu có 

đường kính 6 - 7 cm, chiều cao 11 - 12 cm, bầu không có đáy, hoặc có đáy thì phải đục 

lỗ ở đáy và xung quanh để thoát nước. Thành phần ruột bầu: Dùng đất tầng B đập nhỏ, 

sàng kỹ bỏ rễ cây và các tạp vật khác. Đất đóng cần bón lót phân chuồng hoai, mùn 

hữu cơ, đất thịt nhẹ tơi xốp để giúp cho cây hom sinh trưởng thuận lợi. Đóng, xếp bầu 

theo phương pháp thông thường. Trước khi cắm hom 24 giờ bầu đất phải được xử lý 

bằng dung dịch thuốc tím 0,1% (hoà thuốc tím vào nước và dùng ô doa tưới đều lên bề 

mặt luống bầu cho thấm sâu 1,5 - 2 cm. Vào mùa nguy cơ nấm bệnh cao cần sử dụng 

nồng độ thuốc tím cao hơn (0,2 - 0,3%) 

3.5.2.4.  Kỹ thuật tạo hom 

* Yêu cầu nguồn giống để lấy hom 
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Nguồn giống để lấy hom có ý nghĩa rất quan trọng. Nó không những ảnh hưởng 

đến số lượng, chất lượng cây con trong vườn ươm mà còn ảnh hưởng đến sản lượng và 

chất lượng rừng trồng sau này. Vì vậy yêu cầu nguồn giống để lấy hom phải có nguồn 

gốc, xuất xứ rõ ràng. Yêu cầu nguồn gốc lấy hom phải: Từ các cây mẹ ở các rừng 

giống, vườn giống và các cây trội dùng để lấy giống; Từ các cây hom, hay cây mô của 

các giống tốt đã được trồng trong sản xuất để cung cấp hom cho nhân giống. Yêu cầu 

cành lấy giống phải: Cành cây non hoặc chồi của cây già đã qua quá trình trẻ hoá bằng 

cách chặt sát gốc, khoanh vỏ sát gốc hay ghép trên gốc cây non nhiều lần; Cành có khả 

năng ra rễ nhiều và nhanh như cành ở phần giữa tán, cành cấp I, với cây lá rộng cành 

bánh tẻ (nửa hoá gỗ), với cây lá kim cành bắt đầu ra lá non. 

*  Kỹ thuật lấy cành và cắt hom 

+ Kỹ thuật lấy cành: Đối với cây non hay cây già đã trẻ hoá. Dùng cành hay 

chồi được 45 - 60 ngày tuổi, dài khoảng 40 - 60 cm, mập, khoẻ, màu xanh đậm, đã cắt 

bỏ phần thân ở độ cao 20 cm. Cành dài khoảng 10 - 15 cm mập khoẻ, đã hoá gỗ được 

một nửa, màu xanh đậm, có thể cắt 4 - 5 đợt (mỗi tháng một đợt);  Đối với cây mô: 

Dùng cành như cây hom đã được mọc ra từ chồi nách, đã được cắt bỏ phần đỉnh sinh 

trưởng của thân. 

+ Kỹ thuật cắt cành và bảo quản cành lấy hom: Cắt cành vào buổi sáng khi tiết 

trời còn mát để chồi không bị héo. Dùng kéo sắc cắt cành, mỗi cành để lại một cặp lá ở 

phần gốc để có thể nẩy chồi mới ở nách lá tiếp tục cắt lứa sau. Sau khi cắt, để cành 

ngay vào xô nước đủ ngập 3 - 5 cm phần gốc, nếu đưa đi xa có thể cắm gốc chồi vào 

khay chứa cát ẩm để trong túi nilon bịt kín để giữ ẩm. 

+ Kỹ thuật cắt hom: Cắt bỏ phần ngọn non và các chồi non mọc ở nách lá. Hom 

cắt dài hay ngắn tuỳ thuộc vào loài cây, có thể từ 5 - 10 cm đến 10 - 15 cm, trên một 

hom phải có một đến hai cặp lá, cặp lá chừa lại nếu lá nhỏ có thể để nguyên, nếu lá to 

có thể cắt bỏ 1/2 - 1/3 chiều dài phiến lá. Khi cắt hom phải dùng dao thật sắc, vết cắt 

ngọt (động tác nhanh và chính xác), không làm dập hoặc xây sát hom. Đỉnh trên của 

hom nếu không mang đỉnh sinh trưởng thì nên cắt bằng để cho tiết diện bé nhất, đầu 

dưới có thể cắt bằng hoặc cắt vát móng lợn. Cắt vát thì tiết diện mặt cắt lớn, tiếp xúc 

với đất nhiều, tạo điều kiện cho hom hút nước được tốt.  

+ Xử lý thuốc phòng chống nấm hom: Ngâm hom đã được cắt trong dung dịch 

Benlát nồng độ 200 mg/lít nước (200 ppm) trong 15 phút. Sau đó vớt ra rửa sạch bằng 

nước lã hai lần trước khi xử lý bằng thuốc kích thích ra rễ. Cắt bỏ phần gốc hom sát 

dưới cặp lá cuối cùng khoảng 2 cm. 

Chú ý: Kỹ thuật tạo cây con từ hom như xử lý chất kích thích, cắm hom, chăm 

sóc, huấn luyện hom...theo đúng quy trình hoặc hướng dẫn kỹ thuật cho từng loại cây. 
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3.5.2.5. Kỹ thuật cắm hom và chăm sóc 

 Muốn nâng cao tỷ lệ sống của hom, trong kỹ thuật ươm hom cần phải tạo 

điều kiện cho hom ra rễ thuận lợi nhất. Thông thường với các loại hom thì việc đâm 

chồi, nẩy lộc, ra lá sớm hơn việc ra rễ, cho nên dễ xảy ra hiện tượng mất cân bằng về 

nước trong cây. Vì bộ phận trên mặt đất của cây thì thoát hơi nước mạnh, trong khi đó 

rễ chưa phát triển nên việc hút nước gặp khó khăn, hom dễ bị khô héo và chết. Vì vậy 

cần phải áp dụng các biện pháp duy trì độ ẩm đất và độ ẩm không khí, giảm việc thoát 

hơi nước của hom. Vì vậy xác định thời vụ cắm hom để lợi dụng điều kiện hoàn cảnh 

môi trường là rất quan trọng. Tuỳ theo loài cây khác nhau mà thời vụ khác nhau. Đa số 

các loài cây thích hợp với nhiệt độ không khí từ 25 - 30
0
C, thuận lợi cho hom ra rễ. Về 

mùa xuân do có mưa xuân nên độ ẩm không khí cũng thuận lợi cho hom ra rễ (độ ẩm 

không khí cao, hom thoát hơi nước ít). Mặt khác về mùa xuân ánh nắng cũng chưa gay 

gắt, thuận lợi cho hom ra rễ, nẩy chồi. Tuy vậy tuỳ điều kiện cụ thể từng nơi mà quyết 

định thời vụ cắm hom cho thích hợp. Mùa xuân là mùa cắm hom tốt nhưng không nên 

tiến hành quá muộn (tháng 4 - tháng 5) vì lúc này bắt đầu có mưa to, nắng gắt hom 

chưa ra rễ, lá ổn định dễ dẫn đến thất bại. Đặc biệt các tỉnh miền trung mùa hè gió Lào 

khô nóng, hom cắm muộn dễ bị chết. Các tỉnh miền trung nên cắm hom vào  mùa thu, 

đến mùa đông, hè thì cây đã sinh trưởng ổn định, đảm bảo tỷ lệ sống cao. 

Kỹ thuật cắm hom : Để tiện lợi cho việc quản lý chăm sóc và tạo điều kiện cho 

rễ cây hom sinh trưởng ổn định không bị tổn thương sau khi cấy. Có thể cắm hom trực 

tiếp vào bầu dinh dưỡng sau khi đã xử lý hom bằng thuốc kích thích ra rễ. Hom được 

cắm trong bầu đất hoặc cát, nên cắm đứng hom, độ sâu cắm hom tuỳ thuộc loại hom 

dài, ngắn, nên cắm sâu khoảng 3 -4 cm chiều dài hom vào bầu, tối thiểu sâu 2 - 3 cm 

nếu hom ngắn.  

Kỹ thuậtchăm sóc: Sau khi cắm hom cần áp dụng các biện pháp che bóng, đậy 

kín bằng màng nilo trắng, tưới ẩm, phun sương mù định kỳ, chu đáo. Đặc biệt giai đoạn 

hom chưa ra rễ, thường xuyên duy trì ẩm độ đất 60- 80%, độ ẩm không khí 80- 90% duy 

trì ánh sáng tán xạ 40 - 50% ánh sáng toàn phần, để hom ra rễ và phát triển thuận lợi. 

Tưới nước, che tủ cho hom: Lúc mới cắm hom, do rễ chưa có, hom hút nước 

trực tiếp trong đất cho nên đất cần tưới đủ ẩm. Che tủ mặt đất là biện pháp để giữ ẩm 

thường xuyên cho đất sau khi tưới. Với vườn ươm có nhà kính, có trang thiết bị đầy đủ, 

có hệ thống phun sương định kỳ thì không cần che tủ mặt đất. Tuy nhiên nước quá 

nhiều trong đất cũng không tốt, vì sẽ làm cho đất thiếu không khí, hom dễ bị thối, nước 

quá nhiều trong đất cũng cản trở việc ra rễ.  

2.5.2.6. Các biện pháp nâng cao tỷ lệ ra rễ của hom 

Để nâng cao tỷ lệ ra rễ của hom người ta thường áp dụng một số biện pháp sau:  
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+ Khoanh vỏ, bấm ngọn trên cây mẹ: Khoanh vỏ bấm ngọn được tiến hành 

trước khi thu hom một thời gian tuỳ theo từng loài cây. 

+ Ghép cây: Ghép cây để trẻ hoá một cây thành thục, từ đó để nâng cao tỷ lệ ra 

rễ của hom. 

+ Chặt cây để tạo chồi: Phương pháp này có nhược điểm là phải chặt các cây 

trội hay cây có ưu điểm cần nhân hom. Song có thể giữ được các dòng vô tính trong 

vườn lưu giữ. Sử dụng phương pháp này cần lưu ý đến khả năng xuất hiện chồi bất 

định của loài cây định chặt. Các loài cây khác nhau xử lý tạo chồi ở các độ cao khác 

nhau. 

+ Các biện pháp lâm sinh như: Làm cỏ, xới đất, bón phân, tưới nước...Cũng góp 

phần tăng tỷ lệ ra rễ của hom giâm... 
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CHƢƠNG 4 

 KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG 

4.1. Phân chia vùng trồng rừng và nơi trồng rừng 

4.1.1. Phân chia vùng trồng rừng 

Muốn sử dụng hợp lý các vùng khác nhau, nói cách khác muốn rừng gây trồng 

nên đáp ứng được mục đích kinh doanh, đồng thời cây rừng sinh trưởng và phát triển 

tốt, trong phạm vi toàn quốc, phải phân chia ra các vùng trồng rừng, xác định phương 

hướng, qui mô phát triển và những biện pháp kỹ thuật cho từng vùng. 

Ngoài ra phân chia vùng trồng rừng còn giúp cho công tác dẫn giống, tổng kết 

và phổ biến kinh nghiệm trồng rừng cho từng vùng được nhanh và chính xác. 

Sau khi đã phân chia, trong phạm vi một vùng trồng rừng phải có điều kiện kinh 

tế và tự nhiên căn bản là giống nhau nếu điều kiện tự nhiên khác nhau, thì ảnh hưởng 

của nó đến công tác trồng rừng phải giống nhau, nhiệm vụ trồng rừng giống nhau, giữa 

các vùng có sự khác nhau rõ rệt về loại rừng trồng, loại cây trồng và các biện pháp kỹ 

thuật gây trồng vv... 

Cơ sở để phân chia vùng trồng rừng là dựa vào điều kiện kinh tế xã hội và điều 

kiện tự nhiên. Về điều kiện kinh tế xã hội chủ yếu dựa vào phương hướng kinh doanh 

lâm nghiệp trong phạm vi cả nước và từng vùng, biểu hiện cụ thể ở yêu cầu của nền 

kinh tế, của địa phương và của thị trường và trình độ sản xuất của từng nơi. 

Về điều kiện tự nhiên phải xét tới khí hậu, đất, địa hình, ranh giới phân bố tự 

nhiên và tình hình sinh trưởng của loài cây chủ yếu. 

Trong phạm vi toàn quốc, phân chia vùng trồng rừng là một vấn đề có ý nghĩa 

quan trọng. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 đến 2010, ở 

nước ta đã phân chia thành 7 vùng kinh tế lâm nghiệp và vạch ra cho mỗi vùng hướng 

kinh doanh, loại cây trồng và các loại tài nguyên rừng như sau: 

Vùng 1. Vùng núi và trung du phía Bắc 

Vùng 2. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ 

Vùng 3. Vùng Bắc Trung bộ 

Vùng 4. Vùng Duyên hải Trung bộ 

Vùng 5. Vùng Tây Nguyên 

Vùng 6. Vùng Đông Nam bộ 

Vùng 7. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Mỗi vùng kinh tế lâm nghiệp có nhiệm vụ trọng tâm trồng rừng khác nhau: 

Vùng 1.  Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc sản. Trồng rừng cung cấp 

nguyên liệu cho công nghiệp giấy sợi. Trồng rừng cung cấp gỗ mỏ cho công nghiệp khai 

thác than. 
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Vùng 2.  Trồng rừng phòng hộ nông nghiệp 

Vùng 3.  Trồng rừng gỗ lớn (dọc Trường Sơn) và trồng rừng chống cát bay ven biển. 

Vùng 4.  Trồng rừng gỗ lớn (dọc Trường Sơn) và trồng rừng chống cát bay ven biển. 

Vùng 5.  Trồng rừng gỗ lớn. 

Vùng 6.  Trồng rừng gỗ lớn và rừng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp giấy sợi 

Vùng 7.  Trồng rừng Tràm và rừng ngập mặn. 

4.1. 2. Phân chia nơi trồng rừng 

Nơi trồng rừng là những nơi hiện nay hoặc sau này được qui hoạch để gây trồng 

rừng. Nơi trồng rừng đứng trên quan điểm kinh tế là tư liệu  sản xuất của lâm nghiệp, 

trên quan điểm sinh vật học là điều kiện hoàn cảnh để cây trồng sinh trưởng và phát 

triển. 

Nơi trồng rừng do tổng hợp nhiều nhân tố hình thành như khí hậu, đất, thực vật, 

địa hìnhvv..., các nhân tố trên tác động qua lại lẫn nhau và dưới ảnh hưởng của con 

người, đã hình thành nên vô số loại nơi trồng rừng khác nhau. 

Phân chia nơi trồng rừng nhằm mục đích sử dụng nó một cách hợp lý, có nghĩa 

là chọn loại cây trồng và đề ra các biện pháp kỹ thuật khác chuẩn xác, rừng trồng đáp 

ứng được mục đích kinh doanh, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, đồng thời đất rừng 

ngày một tốt thêm lên. 

Các nhân tố tạo thành nơi trồng rừng rất phức tạp, để thuận tiện cho nghiên cứu, 

người ta chia nó ra làm 2 nhóm nhân tố là: Điều kiện lập địa và trạng thái hoàn cảnh 

của nơi trồng rừng 

4.1.2.1. Điều kiên lập địa của nơi trồng rừng 

Điều kiện lập địa: Nghiên cứu lập địa nơi trồng rừng là nghiên cứu mối quan hệ 

giữa thực vật rừng với các yếu tố của môi trường thông qua khí hậu, đất, địa hình, 

trong một không gian nhất định.  

Khái niệm về lập địa đã được nhiều nhà khoa học đưa ra, theo Hills (1955) lập 

địa là: “ Một phức hệ hoàn cảnh của khí hậu, địa hình, nền vật chất tạo đất, đất, nước 

ngầm, cộng đồng động, thực vật và con người”. 

Dựa vào học thuyết lâm sinh học của Sukasep (1958), W. Shwanecker (1971) 

đưa ra khái niệm cụ thể về lập địa, theo ông lập địa bao gồm 3 nhân tố: 

Các yếu tố tĩnh:  Khí hậu; Đất; Địa hình. (Sinh cảnh: Lập địa hiểu theo nghĩa hẹp). 

Các yếu tố động:  Quần thể động vật; Quần thể thực vật; Quần thể vi sinh vật. 

(Quần thể sinh vật) 

Các yếu tố nhân tác: Xã hội con người 

Điều kiện lập địa của nơi trồng rừng bao gồm những nhân tố có ảnh hưởng sâu 

sắc, lâu dài trong suốt quá trình sống của cây trồng như: nhiệt độ , ánh sáng, độ ẩm, độ 
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phì. Các nhân tố trên có liên quan mật thiết với nhau, một nhân tố thay đổi sẽ ảnh 

hưởng tới một hoặc nhiều nhân tố khác, sự hình thành và diễn biến của mỗi nhân tố 

đều có qui luật nhất định, mối quan hệ giữa các nhân tố cũng có một qui luật nhất định 

và biểu hiện cuối cùng của nó phải thể hiện trên bộ mặt của điều kiện khí hậu và đất. 

Trong phạm vi một vùng nhất định, đặc biệt là vùng núi, trong các nhân tố tự nhiên 

thường có nhân tố chủ đạo. Cần nhận rõ các nhân tố chủ đạo không phải là cố định, 

con người có khả năng tác động làm thay đổi nó theo chiều hướng có lợi cho sinh 

trưởng và phát triển của rừng trồng. 

Phương pháp phân chia điều kiện lập địa của Progrepnhiac. Ông dựa trên cơ sở 

của học thuyết viliam và dựa vào điều kiện khí hậu (ánh sáng, nhiệt độ) và điều kiện 

thổ nhưỡng (độ ẩm, độ phì) để phân chia điều kiện lập địa. Trong một vùng địa lý nhất 

định, ông coi điều kiện khí hậu trên cơ bản là đồng nhất, chỉ cần phân loại thổ nhưỡng 

sẽ phân chia được điều kiện lập địa. ông chia độ ẩm làm 6 cấp, độ phì làm 4 cấp và lập 

bảng phân loại  lập địa. 

Trong phạm vi khí hậu đồng nhất, các ký hiệu Ao, B1, C3, D4... Biểu thị một loại 

hình điều kiện lập địa. 

 Để phản ánh đầy đủ tính đa dạng của đất và thuận lợi sử dụng trong sản xuất, 

pogrepnhiăc còn chia ra loại phụ, là trạng thái quá độ giữa hai loại điều kiện lập địa. 

Chúng căn cứ vào sự khác nhau về độ pH và biến chủng là dựa vào sự khác nhau về độ 

đá lẫn, thành phần cơ giới... 

Bảng 4.1: Bảng phân loại điều kiện lập địa 

 

Độ ẩm 

Độ phì 

Rất xấu 

A 

Tƣơng đối 

Xấu B 

Tƣơng đối 

Tốt C 
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D 

Rất khô-0 

Khô-1 

ẩm vừa-2 

ẩm-3  

Ướt-4 

Lầy-5 

A0 

A1 

A2 

A3 
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A5 

B0 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

C0 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

D0 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

 

Nguyên tắc phân chia điều kiện lập địa của Pogrepnhiac là dựa vào khí hậu và 

đất, ông thừa nhận phải nghiên cứu trực tiếp khí hậu và đất nhưng không cho đó là 

phương pháp duy nhất, ông luôn chú trọng dùng thực vật chỉ thị, đặc biệt là thực vật 

chỉ thị thân gỗ sống lâu năm. 
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Phương pháp phân chia điều kiện lập địa của pogrepnhắc áp dụng vào hoàn 

cảnh nước ta gặp nhiều khó khăn do chưa đủ điều kiệnđể nghiên cứu trực tiếp các yếu 

tố khí hậu và đất, thực vật chỉ thị hầu hết đều bị phá hoại. 

Trong công tác thiết kế trồng rừng, chúng ta đã phân chia điều kiện lập địa theo 

phương pháp của Lơ Man (1961 ). Trong phạm vi một vùng nhất định, ông cũng coi 

điều kiện khí hậu là đồng nhất, để phân chia điều kiện lập địa, chỉ cần phân loại đất, Lơ 

Man đã phân chia đất theo hệ thống 3 cấp : nhóm. Loại chính, loại phụ. Thực chất của 

phương pháp này là vận dụng nguyên lý phân chia điều kiện lập địa của Pogrepnhắc và 

dựa vào các nhân tố chủ đạo để phân chia. 

Hiện nay phân chia điều kiện lập địa được chia làm 3 cấp, áp dụng cho mục đích 

và cường độ kinh doanh nghề rừng khác nhau. 

Cấp 1: Dùng cho những nơi kinh doanh với cường độ cao (trồng rừng công 

nghiệp tập chung, các điểm thí nghiệm). Đơn vị phân chia: dạng lập địa. 

Cấp 2: Cho trồng rừng ngoài mục đích công nghiệp, các tiểu khu rừng tự nhiên, 

phân chia đất đai tổng quát. Đơn vị phân chia: bức khảm lập địa. 

Cấp 3: Cho quy hoạch lâm nghiệp vùng lớn, lập phương hướng tổng quát sử 

dụng đất đai nông lâm nghiệp. Đơn vị phân chia: dạng đất (viện quy hoạch lâm nghiệp 

1984). 

4.1.2.2 Trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng 

Trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng là tình trạng thực vật ở nơi trồng rừng 

(rừng, cây bụi, cỏ) Tình hình sau khai thác (có hay không có tái sinh tự nhiên, tình hình 

gốc cây và dọn vệ sinh rừng) và quá trình lợi dụng đất. 

Trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng nhìn chung bao gồm những nhân tố đễ 

biến đổi, ảnh hưởng có tính chất tạm thời lúc trồng hoặc sau khi trồng một thời gian 

ngắn (trừ địa hình) như tình hình tái sinh, tình trạng thực vật v.v... 

Trong tự nhiên dưới tác dụng lâu dài của điều kiện lập địa khác nhau và tác 

động của con người đã tạo nên nhiều trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng khác 

nhau. 

Mỗi trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng khác nhau đòi hỏi phải áp dụng 

biện pháp trồng rừng khác nhau như phương thức trồng rừng, phương thức phương 

pháp làm đất, tiêu chuẩn cây trồng, biện pháp chăm sóc v.v... 

Nguyên tắc phân chia trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng là dựa vào tình 

trạng thực vật tình trạng rừng sau khai thác và quá trình lợi dụng đất. Tuỳ theo điều 

kiện cụ thể của từng vùng, cường độ kinh doanh, mà mức độ chi tiết của sự phân chia 

có khác nhau. 
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Trong phạm vi một trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng, sau khi đã phân 

chia, các nhân tố đã tạo nên nó về cơ bản là đồng nhất, song trong một loại nơi trồng 

rừng có thể có một hoặc nhiều trạng thái hoàn cảnh khác nhau nhưng ảnh hưởng của nó 

tới công tác trồng rừng phải giống nhau. 

Trong sản xuất, trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng thường được chia thành 

các loại chủ yếu sau đây: 

Đất cỏ dại: Được hình thành do kết quả của phá hoại rừng liên tục trong nhiều 

năm, bao gồm những nơi khai thác rừng không hợp lý, nương rẫy của nơi bị cháy rừng 

nhiều lần. Về thành phần loài cỏ, nói chung là phức tạp, thường gặp cỏ lá, cỏ quăn, 

ràng ràng, lau lách, cỏ tranh v.v... Tuỳ theo điều kiện lập địa và tác động của con 

người, mà tình hình sinh trưởng và mức độ dày đặc, cao thấp của cỏ có khác nhau. Về 

đất nhìn chung đã mất tính chất đất rừng, chua, tầng đất mặt mỏng, khô xấu, cứng chặt, 

không có cấu tượng, tỉ lệ đá lẫn lớn, có đá nổi, kết von, có nơi có đá ong nằm sát hoặc 

nổi trên mặt đất.  

Đất cây bụi: Được hình thành do phá rừng hoặc do khoanh núi nuôi rừng, tổ 

thành thực vật hầu hết phức tạp, ít giá trị kinh tế, có nhiều loài cây có khả năng đâm 

chồi mạnh, chịu được lửa cháy, các loài cây thường gặp: sim, mua, sầm sì, thanh hao, 

bồ cu vẽ, các loài cây có gai v.v...Đất nói chung tốt hơn đất cỏ dại. 

Đất rừng tái sinh nghèo kiệt: hình thành do chặt chọn không hợp lý, tổ thành 

loài cây phức tạp, hầu hết là cây tạp, bị sâu bệnh, nhiều dây leo, tái sinh tự nhiên kém. 

Đất tốt còn tính chất đất rừng. 

Đất sau khai thác trắng: hình thành do khai thác trắng, tổ thành thực vật nói 

chung chỉ còn rất ít thảm tươi và cây tái sinh  thấp nhỏ. Đất tốt, tơi xốp, chưa bị nhiễm 

sâu bệnh hại và xâm lấn của cỏ dại.  

Đất dưới tán rừng: Trước khi khai thác 1-3 năm đã tiến hành trồng rừng ở dưới 

tán rừng. Tính chất đất rừng và tiểu hoàn cảnh rừng còn nguyên vẹn. 

Đất sau nương rẫy: nương rẫy cũ bỏ lại, ngoài cỏ, cây bụi còn một số loại cây 

gỗ, chủ yếu là cây tạp. Đất có thể còn tốt hoặc đã thoái hoá, song còn có nhiều sâu 

bệnh. 

4.1.2.3. Quan hệ giữa điều kiện lập địa và trạng thái hoàn cảnh của nơi 

trồng rừng.  

Điều kiện lập địa và trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng là hai nhân tố tạo 

thành nơi trồng rừng, song vai trò và ảnh hưởng của mỗi nhân tố không giống nhau. 

Điều kiện lập địa tương đối ổn định, có tác dụng lâu dài, có ảnh hưởng sâu sắc quyết 

định đến thành bại của công tác trồng rừng. Trạng thái hoàn cảnh bao gồm những nhân 
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tố không ổn định (trừ địa hình) và tạm thời nó chỉ ảnh hưởng chủ yếu đến công tác thi 

công của trồng rừng 

Phân chia nơi trồng rừng ra làm hai nhóm nhân tố điều kiện lập địa và trạng thái 

hoàn cảnh chỉ là tương đối vì các nhân tố trong tự nhiên có quan hệ mật thiết và tác 

động qua lại lẫn nhau, mặt khác có nhân tố vừa là tổ thành của điều kiện lập địa, đồng 

thời là yếu tố tạo nên trạng thái hoàn cảnh. 

Điều kiện lập địa và trạng thái hoàn cảnh là hai nhân tố tạo thành nơi trồng 

rừng, nếu thiếu một trong hai nhân tố đó, không phản ánh hết được đặc điểm của nơi 

trồng rừng, không thể chỉ dựa vào một trong hai nhóm nhân tố: Điều kiện lập địa hoặc 

trạng thái hoàn cảnh để đề xuất được đầy đủ và chính xác các biện pháp kỹ thuật của 

một loại hình biện pháp kỹ thuật trồng rừng. Được biểu thị theo sơ đồ sau: 

Sơ đồ 4.1:  Quan hệ giữa điều kiện lập địa, trạng thái hoàn cảnh và loại 

hình biện pháp kỹ thuật trồng rừng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại hình biện pháp kỹ thuật trồng rừng là tổng hợp các biện pháp kỹ thuật 

trồng rừng áp dụng cho một loại hình nơi trồng rừng. 

Nôi dung của một loại hình biện pháp kỹ thuật trồng rừng bao gồm các biện 

pháp kỹ thuật chủ yếu như: Chọn loại cây trồng, phương thức phương pháp làm đất, 

phương thức phương pháp hỗn giao, mật độ trồng rừng và phương pháp phối trí các 

điểm gieo trồng, phương thức phương pháp trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng trồng. 

4.2. Chọn loại cây trồng 

4.2.1.  Ý nghĩa, nguyên tắc chọn loại cây trồng 

Chọn loại cây trồng rừng, là biện pháp kỹ thuật lâm sinh, có ý nghĩa quyết định 

đến thành công hay thất bại của rừng trồng. 

Điều kiện 

lập địa 
Loại hình điều 

kiện lập địa 

Loại 

hình 

nơi 

trồng 

rừng 

Loại 

hình 

biện 

pháp 

kỹ 

thuật 

trồng 

rừng 

Trạng thái 

hoàn cảnh 
Loại hình trạng 

thái hoàn cảnh 
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Rừng trồng thành công hay thất bại là do 4 yếu tố sau đây quyết định: Mức độ 

thoả mãn của rừng đối với mục đích kinh doanh, theo yêu cầu của thị trường; Tình 

hình sinh trưởng phát triển; Giá thành của rừng trồng; Ảnh hưởng của rừng đến môi 

trường. Vì vậy sự thành bại của rừng trồng là do xác định loại hình biện pháp kỹ thuật 

trồng rừng có chính xác hay không quyết định, trong đó chọn loại cây trồng là một biện 

pháp kỹ thuật có ý nghĩa quyết định nhất. 

Rừng nhân tạo cũng giống rừng tự nhiên về 3 mâu thuẫn cơ bản, mâu thuẫn giữa 

cá thể thực vật trong quá trình sống với điều kiện tự nhiên, mâu thuẫn giữa các cá thể 

trong quần thể, mâu thuẫn giữa quần thể và điều kiện tự nhiên. 

Rừng tự nhiên, sự hình thành và giải quyết các mâu thuẫn trên đều ngoài sự can 

thiệp của con người, ngược lại ở rừng trồng, đều thông qua sự tác động của con người, 

sự hình thành và giải quyết các mâu thuẫn trong rừng trồng là do tổng hợp các biện 

pháp kỹ thuật trồng rừng, trong đó chọn loại cây trồng vẫn giữ vị trí chủ đạo. 

Đặc điểm cơ bản của công tác trồng rừng là có mục tiêu kinh tế rõ ràng, rừng 

gây trồng nhằm đáp ứng yêu cầu gì của thị trường. Do đó chọn loại cây trồng phù hợp 

với mục đích kinh doanh, cây trồng có giá trị kinh tế cao, song nếu không thích hợp 

với đều kiện tự nhiên, cây trồng bị chết hoặc vẫn sống nhưng sinh trưởng kém, trong 

thời gian hàng chục, có khi hàng trăm năm, không tận dụng được hết tiềm năng của 

điều kiện tự nhiên, gây lãng phí nhiều mặt và thực chất không đáp ứng được mục đích 

kinh doanh. Ngược lại chọn loại cây trồng thích hợp với điều kiện tự nhiên, cây sinh 

trưởng phát triển tốt, song không phù hợp mục đích kinh doanh, hiệu quả kinh tế của 

rừng bị hạn chế, thậm chí đôi khi còn có hại. Mặt khác biện pháp kỹ thuật chọn loại 

cây trồng còn giữ vai trò chi phối hoặc làm thay đổi các biện pháp kỹ thuật khác trong 

loại hình biện pháp kỹ thuật trồng rừng. 

Do đó chọn loại cây trồng luôn được coi là biện pháp kỹ thuật giữ vị trí then 

chốt trong loại hình biện pháp kỹ thuật trồng rừng. Chọn loại cây trồng phải theo các 

nguyên tắc sau đây: 

Cây trồng phải đáp ứng tối đa mục đích kinh doanh hay yêu cầu của thị trường, 

đồng thời cây trồng phải sinh trưởng, phát triển tốt ở điều kiện tự nhiên nơi trồng. Đây 

là hai nguyên tắc cơ bản trong chọn loại cây trồng, hai nguyên tắc trên phải đạt tới sự 

thống nhất, tránh đối lập hoặc chỉ đơn thuần đứng trên quan điểm kinh doanh hoặc sinh 

vật học, phải luôn quán triệt quan điểm "kinh tế - sinh vật", "sinh vật - kinh tế ", cần 

nhận thức rõ yêu cầu kinh tế là mục tiêu, cây trồng thích hợp với điều kiện tự nhiên chỉ 

là thủ đoạn nhằm đạt được mục đích kinh doanh. 

Ngoài hai nguyên tắc cơ bản trên, khi chọn loại cây trồng cần chú ý tới một số 

nguyên tắc khác: Nguồn hạt giống phong phú, kỹ thuật trồng giản đơn, nhân dân có 
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kinh nghiệm trồng từ lâu. Các nguyên tắc này nhìn chung không quan trọng, nó chỉ 

giới hạn một phần kết quả, có thể khắc phục được sau một thời gian, song cũng tuỳ 

điều kiện cụ thể mà các nguyên tắc này có thể trở nên quan trọng và gây trở ngại cho 

công tác trồng rừng, vì vậy khi chọn loại cây trồng cần nhìn nhận một cách tổng hợp. 

4.2.2. Căn cứ chọn loại  cây trồng 

4.2.2.1. Căn cứ vào mục đích kinh tế để chọn loại cây trồng 

Căn cứ vào tính chất và mục đích sử dụng chủ yếu, ở nước ta rừng được chia 

làm ba loại: 

+ Rừng sản xuất: Là rừng chủ yếu để sản xuất kinh doanh gỗ và các loại lâm 

sản, đặc sản rừng.  

+ Rừng phòng hộ: Là rừng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất chống sói 

mòn, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ mùa màng, các 

công trình giao thông, kiến trúc... tuỳ theo nhiệm vụ cụ thể, rừng phòng hộ được phân 

ra các loại: Rừng phòng hộ đầu nguồn; Rừng phòng hộ chắn gió, chống cát bay bảo vệ 

cây nông nghiệp; Rừng phòng hộ ngập mặn, chắn sóng...  

+ Rừng đặc dụng: Là rừng chủ yếu để bảo vệ các hệ sinh thái, bảo vệ nguồn gen 

thực vật, bảo tồn thiên nhiên, là rừng để phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích 

lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh phục vụ du lịch nghỉ ngơi... 

Tuỳ theo mục đích và yêu cầu từng loại rừng cụ thể mà chọn loại cây trồng cho 

phù hợp.  

*  Chọn cây trồng cho rừng sản xuất 

+ Chọn loài cây cho rừng kinh doanh gỗ:  Nhiệm vụ chủ yếu của loại rừng này 

là cho sản lượng gỗ cao, chất lượng tốt, giá trị kinh tế cao, chu kỳ kinh doanh ngắn 

xuất phát từ mục đích trên cần có các tiêu chuẩn sau:  

- Cây sinh trưởng nhanh, sớm cho gỗ và có tác dụng nhiều mặt. Nhu cầu gỗ 

trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng, nguồn tài nguyên rừng ngày càng giảm, nền 

kinh tế thị trường luôn biến động, vì vậy những năm gần đây nhiều nước đã áp dụng 

các biện pháp nhằm tăng nhanh sinh trưởng của cây rừng, có thể đáp ứng được nhiều 

mục đích kinh doanh.  

- Sản lượng gỗ cao, tỷ lệ phần trăm gỗ sử dụng được nhiều. Để thoả mãn điều 

kiện này, chọn cây phải cao to, thân thẳng, tròn đều, độ thon bé, cành nhỏ, tán hẹp, tỉa 

cành tự nhiên tốt, ít mấu mắt...  

- Phẩm chất gỗ tốt đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Tuỳ theo mục đích 

kinh doanh khác nhau, đòi hỏi gỗ có phẩm chất khác nhau. Gỗ bền cứng, không dễ 

biến hình, chịu được mối mọt, được dùng trong kiến trúc, xây dựng, giao thông... Gỗ 
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mềm, nhiều xenlulô, sợi gỗ có độ dài được dùng trong công nghiệp giấy và sợi...Gỗ 

dùng để đóng đồ gia dụng cần phải bền, có vân đẹp, có hương vị, không bị mối mọt...  

- Ngoài các tiêu chuẩn chủ yếu trên, khi chọn loại cây trồng còn phải xem xét 

các điều kiện khác như: Cây có kỹ thuật trồng đơn giản, dễ trồng, dễ sống, không có 

ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, có khả năng kháng bệnh và chống chịu cao, có tác 

dụng cải  tạo đất, chống xói mòn... 

Trong thực tế sản xuất rất ít khi có một loại cây nào có thể đáp ứng được toàn 

bộ các yêu cầu trên, vì vậy cần chọn ra một số loài cây, sau đó so sánh, cân nhắc, chọn 

ra cây nào đáp ứng yêu cầu nhất. Trong điều kiện hiện nay nhiều nước trên thế giới khi 

chọn loại cây trồng thường lấy sinh trưởng nhanh, sản lượng cao, đa tác dụng và không 

gây ảnh hưởng xấu tới môi trường là những tiêu chuẩn cơ bản. 

+ Chọn cây cho rừng đặc sản: Loại rừng này nhằm mục đích chủ yếu lấy các 

sản phẩm của rừng ngoài gỗ: (Hoa, quả, vỏ, lá...) cung cấp nguyên liệu cho y dược, 

công nghiệp. Cây chọn cần có các tiêu chuẩn sau: Cây phải có sản lượng sản phẩm cao, 

chất lượng tốt. Tuỳ theo sản phẩm có thể lợi dụng được của cây, mà cây có các tiêu 

chuẩn khác nhau: Với cây lấy vỏ, vỏ phải dầy, dễ bóc, hàm lượng tinh dầu cao; Với 

cây lấy hạt, hạt phải to và nhiều, lượng dầu cao,... Với cây lấy nhựa, nhựa phải nhiều, 

chất lượng tốt...Đồng thời người dân có kinh nghiệm gây trồng, chế biến và bảo quản 

sản phẩm, có khả năng đầu tư, sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tiêu thụ ổn định.  

- Ngoài ra cây cũng phải có tác dụng bảo vệ đất, chống xói mòn và cho các loại 

sản phẩm khác...  

*  Chọn loại cây trồng cho rừng phòng hộ 

Tuỳ theo mục đích phòng hộ khác nhau, chọn tiêu chuẩn cây trồng khác nhau.  

+ Chọn loài cây cho rừng chống xói mòn do nước: Nhiệm vụ chủ yếu của loại 

rừng này là làm giảm lưu lượng nước và tấc độ dòng chảy trên mặt đất, tạo điều kiện 

cho nước thấm vào đất được nhiều, đất không bị xói mòn rửa trôi vv...Chọn loài cây có 

các tiêu chuẩn sau:  

Hệ rễ cây phải lan rộng, ăn sâu, đan dầy trên mặt đất, chồi rễ phát triển mạnh, 

tán rậm, lá rụng nhiều lá dễ phân giải, không gây độc hại cho người và gia súc và các 

loài cây khác; Cây sinh trưởng nhanh chóng khép tán, đồng thời cây cho nhiều gỗ và 

các sản phẩm khác, cây chịu được đất nghèo xấu, khô hạn...  

+ Chọn loại cây chống gió bão bảo vệ cây nông nghiệp: Loại rừng này chủ yếu 

làm giảm tấc độ gió, thay đổi tính chất gió, bảo vệ sản lượng cây hoa màu ổn định... 

Chọn cây có các tiêu chuẩn: Cây sinh trưởng nhanh, tuổi thọ cao, có chiều cao nhất 

định, tán đều, không rụng lá vào mùa có gió hại, thân dẻo, cứng, ít gây tác hại cho cây 
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nông nghiệp, đồng thời cây cho nhiều gỗ củi, hoa, quả, làm tăng vẻ đẹp cho nông 

thôn...  

+ Chọn loại cây chống cát bay: Nhiệm vụ chủ yếu của rừng này là ngăn cản gió 

làm di động cát và cải tạo đất. Loại cây cần có các tiêu chuẩn: Cây sinh trưởng nhanh, 

tán rậm, lá rụng nhiều, chịu được đất nghèo xấu, khô hạn, chịu được sự biến động về 

nhiệt độ, ẩm độ của lớp đất mặt, chịu được cát vùi lấp, va đập vào cây, cây có khả năng 

đâm chồi rễ và ra rễ ở thân. Kết hợp cho gỗ củi và các lâm sản khác...Chúng ta đã gây 

trồng thành công một số loài cây có khả năng sinh trưởng tốt và phát huy được tác 

dụng như: Phi lao, Keo, Đào lộn hột... 

+ Chọn loài cây cho rừng chắn sóng, ngập mặn, bảo vệ đê: Nhiệm vụ chủ yếu 

của loại rừng này là cố định bùn đất, giảm sức xô của sóng, bảo vệ đê, chọn cây cần có 

các điều kiện sau: Cây sinh trưởng nhanh, cành lá xum xuê, chịu được ngập nước, lầy 

mặn, hệ rễ phát triển mạnh, bám chắc vào bùn, sóng đánh không đổ, có khả năng tái 

sinh trên đất bùn lầy, có khả năng cản sóng... Đồng thời kết hợp cho sản phẩm gỗ, củi, 

hoa, quả, nuôi thuỷ sản...Chúng ta đã gây trồng thành công nhiều loài cây phù hợp như: 

Đước, Vẹt, Bần... trên đất mặn và Tràm, Keo, Bạch đàn... trên đất chua phèn...   

* Chọn cây cho rừng đặc dụng 

Rừng đặc dụng với mục đích là rừng để bảo vệ các khu di tích, lich sử, danh lam 

thắng cảnh, nhằm cải tạo khí hậu, làm tăng vẻ đẹp thiên nhiên. Cây cần có những tiêu 

chuẩn sau: 

- Cây chịu được khói bụi do các nhà máy thải ra, có hình dáng đẹp, tán lá rộng, 

lá rụng ít đều đặn, mặt lá bóng không bám bụi, không bắt lửa chịu được uốn, xén, rễ ăn 

sâu... 

- Hoa có mùi thơm, màu sắc đẹp, quả không mọng nước và hấp dẫn sâu bọ.  

- Kết hợp cho gỗ củi, hoa quả... 

Vườn quốc gia nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ các nguồn gen nhất là các loài quý 

hiếm và các loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, bảo vệ các hệ sinh thái rừng, chọn 

cây trồng cho khu nghiêm ngặt và khu phục hồi sinh thái nhất thiết phải chọn những 

loài cây có giá trị cao về kinh tế, về khoa học, thuộc loại quý hiếm hoặc đang có nguy 

cơ bị tiêu diệt...Khu đệm nằm bao quanh ngoài vườn quốc gia là vùng sản xuất, chọn 

loài cây tuỳ thuộc vào mục đích kinh doanh và điều kiện tự nhiên. 

4.2.2.2. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên để chọn loại cây trồng 

 Căn cứ vào điều kiện tự nhiên để chọn loại cây trồng cần chú ý một số nhân tố:  

 Nhân tố khí hậu:  

Khí hậu là nhân tố sinh thái quan trọng hàng đầu nó quyết định sự phân bố một 

loài cây. Mỗi loài cây đều có điều kiện khí hậu tối thích và giới hạn thích ứng, Mỗi loài 
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cây đều có một trung tâm phân bố tự nhiên, ở đó cây sinh trưởng phát triển tốt nhất, 

khả năng thích ứng với đất, sức đề kháng với sâu bệnh hại, tuổi thọ, phẩm chất gỗ... 

đều cao. Càng gần biên giới khu phân bố tự nhiên, sinh trưởng, phát triển càng kém 

dần, các loài cây khác nhau khu phân bố tự nhiên rộng hẹp khác nhau. Cần phân biệt rõ 

khí hậu thích hợp với khí hậu mà nó có thể thích ứng.  

Những loài cây phân bố tự nhiên trong một vùng nhất định, trong quá trình sống 

lâu dài đã thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương, được gọi là cây bản địa. Vì vậy 

khi chọn loại cây trồng, trước hết nên chọn loài cây bản địa là chắc chắn nhất, chỉ chọn 

những cây khác đưa vào khi nó có những đặc tính ưu việt hơn cây bản địa.  

Các yếu tố của điều kiện khí hậu, có ảnh hưởng tổng hợp đến phân bố loài cây 

trong đó nhiệt độ và lượng mưa là 2 nhân tố có ý nghĩa quyết định.  

+ Nhiệt độ: Cần xét đến nhiệt độ bình quân năm, tháng, nhiệt độ tối cao và nhiệt 

độ tối thấp tuyệt đối, vì nhiệt độ bình quân năm có ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển 

bình thường của một loài cây, nhiệt độ tối cao, tối thấp quyết định đến sinh tồn của nó.  

+ Lượng mưa: Cần chú ý đến tổng lượng mưa hàng năm và phân bố lượng mưa 

trong năm. 

Địa hình: Địa hình có liên quan chặt chẽ với khí hậu và thổ nhưỡng, là nhân tố 

quan trọng phân bố lại nguồn năng lượng mặt trời, tạo ra bức tường che chắn gió và 

mưa, là nhân tố tạo ra chế độ thoát nước khác nhau, quyết định đến quá trình hình 

thành đất, địa hình tuy không phải là nhân tố sinh thái, song sự thay đổi địa hình, nhất 

là độ cao so với mặt biển, có tác dụng phân bố lại các nhân tố sinh thái. Ngoài ra độ 

dốc, hướng dốc cũng có ảnh hưởng đến tiểu khí hậu và đất.  

Đất:  Trong cùng một điều kiện khí hậu, đất đai có ảnh hưởng lớn đến sản lượng 

trên đơn vị diện tích, chất lượng sản phẩm thu hoạch, thậm chí quyết định đến sự phân 

bố, đến khả năng sinh tồn một loài cây. Tương tự như khí hậu, mỗi loài cây đòi hỏi một 

điều kiện đất đai thích hợp và điều kiện đất mà nó có thể thích ứng. Đất đai mà cây 

thích hợp cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt nhất, sức đề kháng với thiên tai, sâu bệnh 

cao, sản lượng và chất lượng sản phẩm đều tốt. Vì vậy khi chọn loại cây trồng cần phải 

chú ý đầy đủ đến yêu cầu của cây đối với đất, Trong đất có 2 yếu tố quan trọng nhất là 

nước trong đất và độ phì của đất: 

 Nước đối với cây trồng cần phải hiểu rõ điều kiện nước thích hợp nhất, biên độ 

thích ứng, tính chịu hạn, chịu ẩm, chịu ngập của cây, với đất trồng rừng phải biết được 

tình hình nước hàng năm, sự thay đổi nước qua từng mùa, mức độ và thời gian dài 

ngắn của hạn úng, chất lượng nước. Nước trong đất cần chú ý đến mực nước ngầm 

trong đất, độ ẩm đất... 
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Độ phì của đất, loài cây trồng khác nhau đòi hỏi khác nhau về thành phần và 

hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất, độ dầy, mỏng của tầng đất mặt, thành phần cơ 

giới và độ pH của đất...  

Cây trồng và điều kiện tự nhiên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Muốn cho 

cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt trong một điều kiện tự nhiên nhất định thường có 

thể vận dụng 3 cách sau:  

- Cách thứ nhất: Đem cây đến trồng nơi có điều kiện tự nhiên thích hợp với đặc 

tính sinh vật học và sinh thái học của nó hay nói cách khác là chọn cây trồng trước, 

chọn nơi trồng sau.   

- Cách thứ hai: Đem cây đến nơi có điều kiện tự nhiên cơ bản là thích hợp với 

cây trồng song còn một số mặt không thích hợp có thể áp dụng các biện pháp tác động, 

để cải tạo điều kiện tự nhiên đó cho thích hợp với cây trồng như kỹ thuật làm đất, bón 

phân, trồng cây cải tạo những nhân tố tự nhiên cho thích hợp với cây trồng nói cách 

khác là trên cơ sở điều kiện tự nhiên đã có, chọn loài cây trồng có khả năng đưa lại 

hiệu quả kinh tế nhất để gây trồng (đây là phương pháp được áp dụng phổ biến)  

-  Cách thứ ba: Tiến hành lai tạo giống mới nhằm thay đổi  đặc tính di truyền, 

làm cho cây có khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên mới 

Chọn loại cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên là biện pháp dễ thực hiện, 

giá thành trồng rừng hạ song không đáp ứng được yêu cầu của con người, không mở 

rộng được diện tích trồng rừng, vì vậy để trồng rừng hiệu quả cần tiến hành đồng thời  

cả 3 cách: Vừa chọn loài cây phù hợp, vừa cải tạo tự nhiên, vừa cải tạo giống.  

4.2.2.3. Căn cứ vào đặc điểm sinh thái của loài cây trồng rừng 

Đặc điểm sinh thái của loài cây trồng rừng bao gồm những yêu cầu sinh thái của 

loài cây về: Ánh sáng, Nhiệt độ, Nước, độ chua của Đất (độ pH), hàm lượng dinh 

dưỡng, độ dầy tầng đất mặt vv... 

4.3. Kết cấu rừng trồng 

4.3.1. Kết cấu  tổ thành rừng trồng 

Tổ thành rừng trồng là thành phần các loài cây, số lượng mỗi loài chiếm nhiều 

hay ít (biểu thị bằng phần trăm) trong rừng trồng. 

Rừng trồng nếu chỉ có một loài cây hoặc nhiều loài cây nhưng có một loài 

chiếm trên 95% tổng số cây trong rừng trồng được gọi là rừng thuần loài. Nếu có từ hai 

loài cây trở lên, không có loài nào chiếm trên 95% tổng số cây trong rừng trồng, chung 

sống với nhau trong một thời gian dài, hình thành một quần thể sinh vật, giữa các loài 

có mối liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau gọi là rừng trồng hỗn loài. 

Rừng trồng hỗn loài hay thuần loài đều có ưu điểm và khuyết điểm của nó: 

Ưu điểm của rừng hỗn loài:  
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Lợi dụng được triệt để điều kiện tự nhiên. Do phối hợp được cây ưa sáng với 

cây chịu bóng, cây rễ nông với cây rễ sâu, cây có yêu cầu về nước, chất dinh dưỡng 

khác nhau... Nên rừng hỗn loài có thể tận dụng được ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, độ phì, 

có thể nói hỗn loài là một phương thức trồng dày hợp lý. 

Cải tạo mạnh mẽ điều kiện tự nhiên: Rừng hỗn loài thường có nhiều tầng tán 

dầy kín, nên có ảnh hưởng rõ rệt tới điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, số lượng cành 

khô lá rụng lớn nên trả về cho đất nhiều chất dinh dưỡng, do đó làm thay đổi điều kiện 

tiểu khí hậu và đất, đồng thời nhờ quan hệ có lợi giữa các loài đã kích thích cây rừng 

sinh trưởng, phát triển tốt hơn, sản lượng thu hoạch cao và ổn định về mặt sinh học hơn 

rừng thuần loại. 

Rừng hỗn loài cho chất lượng sản phẩm tốt, loại sản phẩm nhiều hơn rừng thuần 

loại: Đặc biệt đối với loài cây thân cong queo, tỉa cành tự nhiên kém, chiều cao dưới 

cành thấp, nên nâng cao được chất lượng gỗ và tỷ lệ sử dụng của gỗ. 

Trong rừng hỗn loài, thời kỳ thành thục công nghệ của các loài cây khác nhau, 

quá trình kinh doanh có thể lợi dụng dần và cho nhiều sản phẩm hơn rừng thuần loại. 

Vì vậy hỗn loài là một biện pháp tốt để trên một diện tích có thể kết hợp các mục đích 

sản xuất khác nhau, lấy ngắn nuôi dài... 

Nhược điểm của rừng hỗn loài:  

Rừng hỗn loài đòi hỏi điều kiện lập địa tốt, kỹ thuật trồng và chăm sóc phức tạp. 

Rừng hỗn loài trên một diện tích phải trồng nhiều loài cây khác nhau, kỹ thuật trồng và 

chăm sóc của mỗi loài cây có yêu cầu khác nhau, quan hệ giữa các loài trong quá trình 

kinh doanh đòi hỏi phải có những biện pháp lâm sinh tác động chính xác, kịp thời mới 

phát huy được mặt lợi và hạn chế được mặt tiêu cực. 

Sản lượng gỗ của cây chủ yếu trên một đơn vị diện tích thường thấp hơn, khai 

thác khó hơn rừng thuần loại.  

Qua phân tích trên cho thấy ưu điểm của rừng hỗn loài là nhược điểm của rừng 

thuần loại và ngược lại. Xu thế ngày nay muốn phát triển rừng trồng hỗn loài, song cần 

nhận rõ không phải rừng hỗn loài nào cũng có đầy đủ những ưu điểm trên, thực tiễn 

cho thấy nếu chọn loại cây, xác định tỷ lệ hỗn loài một cách thích hợp, có biện pháp 

chăm sóc tốt, mới hy vọng đạt được một phần hoặc hầu hết các ưu điểm của nó. Trong 

một số điều kiện cụ thể, có thể chỉ nên trồng rừng thuần loài có lợi hơn như ở những 

nơi có điều kiện lập địa cực đoan (khô hạn, ngập nước, chua quá, mặn qúa), những 

rừng trồng có cường độ kinh doanh cao (rừng đặc sản, rừng công nghiệp...) rừng gây 

trồng nên từ những loài cây có đặc tính tốt, trồng thuần loài vẫn sinh trưởng ổn định, 

thân thẳng, tỉa cành tự nhiên tốt, ít sâu bệnh hại. Vì vậy trong thực tế sản xuất phải tuỳ 

điều kiện cụ thể mà chọn trồng rừng hỗn loài hay thuần loài cho thích hợp. 



 

 

104 

4.3.1.1. Các loài cây trong rừng trồng hỗn loài 

Căn cứ vào tác dụng của các loài cây trong rừng trồng hỗn loài, người ta chia 

làm 3 loại cây: 

* Cây chủ yếu: Là cây phù hợp với mục đích chủ yếu của nhiệm vụ trồng rừng, 

đồng thời là cây có khả năng thích ứng cao nhất với điều kiện tự nhiên ở nơi trồng. 

Trong rừng hỗn loài cây chủ yếu là bộ phận cơ bản của rừng trồng về trữ lượng gỗ hay 

lâm sản cần có, nếu là rừng phòng hộ nó là cây có tác dụng chủ đạo về mặt cải tạo tự 

nhiên như: chống xói mòn, giảm tác hại của gió vv...  

*  Cây bạn: Là cây sống chung với cây chủ yếu trông một thời gian nhất định, 

thường nằm ở tầng thứ hai của tán rừng, tuỳ theo tác dụng cụ thể người ta chia cây bạn 

ra làm 3 loại: 

+ Cây phù trợ: Trồng xung quanh cây chủ yếu, có tác dụng che bóng bốn bên, 

thúc đẩy cây chủ yếu sinh trưởng chiều cao, thân thẳng, tỉa cành tự nhiên tốt. 

+ Cây cải tạo đất: Cây có cành lá rụng nhiều và dễ phân giải, rễ cây có khả 

năng cộng sinh với vi khuẩn cố định đạm, làm tăng lượng mùn và độ ẩm đất. 

+ Cây che đất: Tán lá rộng, dày, phủ kín mặt đất, do đó làm giảm được lượng 

nước bốc hơi và xói mòn, hạn chế cỏ dại phát triển. 

* Cây bụi: Thường nằm ở tầng thứ ba của tán rừng, thúc đẩy cây chủ yếu và cây 

bạn sinh trưởng tốt, đồng thời có tác dụng cải tạo đất, hấp dẫn các loài chim có ích đến 

làm tổ. 

4.3.1.2. Tỉ lệ hỗn loài 

Các loài cây tham gia trong rừng trồng hỗn loài được biểu thị bằng phần trăm 

mà nó chiếm gọi là tỉ lệ hỗn loài. 

Tỉ lệ hỗn loài có ảnh hưởng rất lớn đến tính ổn định sinh học của rừng, đảm bảo 

cho cây chủ yếu luôn giữ được địa vị ưu thế, tỉ lệ hỗn loài không phải là con số số học 

đơn thuần, nó có ý nghĩa sinh vật học sâu sắc, thay đổi tuỳ theo mục đích kinh doanh, 

đặc tính sinh vật học loài cây, giai đoạn sinh trưởng phát triển của rừng và điều kiện 

hoàn cảnh.  

Tỉ lệ các loài cây được xác định ban đầu khi tiến hành trồng rừng, nói chung 

phải được duy trì , song quá trình chặt nuôi dưỡng, cần căn cứ vào kết quả sinh trưởng, 

phát triển của cây chủ yếu và mục đích kinh doanh mà thay đổi tỉ lệ cho thích hợp, nói 

chung thường theo hướng làm tăng tỉ lệ tham gia của loài cây chủ yếu. 

Trồng rừng hỗn loài thành công hay thất bại, rừng gây trồng nên có đạt được 

mục đích kinh tế, cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt và ổn định về mặt sinh học hay 

không, yếu tố cơ bản là do phối hợp các loài cây và xác định tỷ lệ hỗn loài có hợp lý 

hay không quyết định. 
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Để đảm bảo gây trồng rừng hỗn loài thành công cần chú ý những vấn đề sau: 

Trước hết cần biết mục đích trồng rừng hỗn loài nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể 

nào của nền kinh tế quốc dân, của địa phương, của thị trường...(lấy gỗ, củi, đặc sản, 

phòng hộ...) 

Nắm được đặc tính sinh vật học, sinh thái học của các loài cây trồng hỗn loài, 

mối quan hệ và nguyên nhân phát sinh ảnh hưởng qua lại giữa chúng. 

Quan hệ giữa các loài cây trong rừng hỗn loài là mối quan hệ biện chứng thống 

nhất giữa tương trợ và cạnh tranh, nó biến đổi theo thời gian (tuổi rừng) và không gian. 

Nguyên nhân phát sinh ra mối quan hệ giữa các loài là do tổng hợp của nhiều nhân tố 

như sự bài tiết và đồng hoá các phi tôn xít, do thông qua trao đổi vật chất trong quá 

trình sống của thực vật như sử dụng ánh sáng, chất dinh dưỡng và nước... hoặc thông 

qua rựng cành lá, dẫn đến làm thay đổi điều kiện hoàn cảnh và những ảnh hưởng khác 

như sự gắn liền rễ, thân. Do sự cọ sát cành làm cho loài khác bị tổn thương và do sự 

thụ phấn hoa chéo và lai xa. Mối quan hệ trên quyết định sự chung sống hoặc đào thải 

lẫn nhau giữa các loài. 

Nắm vững điều kiện lập địa nơi trồng rừng hỗn giao, từ đó dự kiến được những 

thuận lợi, khó khăn, đề ra các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm tận dụng những mặt 

có lợi và hạn chế những mặt tiêu cực của điều kiện lập địa với cây trồng.  

4.3.1.3. Nguyên tắc phối hợp các loài cây trong rừng trồng hỗn loài 

Lựa chọn các loài cây chung sống với nhau là một biện pháp kỹ thuật khó khăn 

nhất, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của rừng trồng hỗn loài. 

Thực tiễn cho thấy không phải bất cứ sự lựa chọn nào cũng đưa lại kết quả mong 

muốn. Sự phân chia các loài cây tham gia trong rừng trồng hỗn loài ra làm 3 thành 

phần: Cây chủ yếu, cây bạn, cây bụi, có ý nghĩa cho việc thiết kế hình dạng rừng trồng. 

Vấn đề cơ bản đặt ra cho sự lựa chọn là nên chọn loài cây nào để phối hợp và cần tỷ lệ 

bao nhiêu để đảm bảo cây chủ yếu luôn giữ được địa vị ưu thế trong suốt quá trình 

chung sống và luôn giữ được tính ổn định sinh học của rừng.  

Lựa chọn phối hợp các loài cây, trước tiên phải chọn cây chủ yếu, sau đố mới 

chọn cây bạn, cây bụi. Cây chủ yếu phải là cây phù hợp với mục đích kinh doanh và 

điều kiện hoàn cảnh. Cây bụi, cây bạn phải có tác dụng thúc đẩy cây chủ yếu sinh 

trưởng phát triển tốt hoặc có tác dụng cải tạo bảo vệ đất... Đồng thời những loài cây 

này cũng phải thích ứng với điều kiện hoàn cảnh mới phát huy được tác dụng. Do đó 

phối hợp các cây trồng hỗn loài tốt nhất nên có yêu cầu ánh sáng khác nhau, bộ rễ ăn 

nông sâu và đòi hỏi độ ẩm, độ phì khác nhau, nếu cây chủ yếu ưa ánh sáng, nên chọn 

cây bạn, cây bụi là cây ưa bóng hoặc chịu bóng và ngược lại, nếu cây chủ yếu, cây bạn 

đều là ưa sáng, ưa bóng nên chọn những cây cùng tốc độ sinh trưởng, chiều cao tối cao 
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đạt được không dẫn đến đào thải nhau. Ngoài ra nên chọn cây bạn, cây bụi không cùng 

một loại sâu bệnh hại hoặc làm chung gian mang sâu bệnh hại cho cây chủ yếu và có 

giá trị tổng hợp vừa phòng hộ, cải tạo đất vừa có giá  trị kinh tế. 

Phối hợp các loài cây trong rừng hỗn loài từ chỗ dựa vào bắt trước thiên nhiên, 

vào kinh nghiệm, sau đó chủ yếu dựa trên cơ sở tính toán khả năng của các loài cây 

làm thay đổi môi trường sống như: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, chất dinh dưỡng...và 

được xem là nguyên nhân quan trọng nhất của mối quan hệ qua lại giữa các loài. Trong 

trồng rừng hiện đại người ta cho rằng những cơ sở trên là chưa đủ, mà cần phải xem 

xét đến ảnh hưởng do các chất Phi tôn xít của các loài cây sống chung bài tiết và đồng 

hoá, dẫn đến sự kích thích hoặc ức chế một số quá trình hô hấp, quang hợp vv...của 

loài khác và dẫn đến làm thay đổi môi trường sống, cùng có lợi cho các loài hoặc có lợi 

cho loài này mà bất lợi cho các loài khác. Vấn đề này đang tiếp tục được nghiên cứu. 

4.3.1.4. Phƣơng thức và phƣơng pháp hỗn loài 

*  Phương thức hỗn loài: Là cách phối hợp các loài cây có đặc tính sinh học 

khác nhau để gây trồng rừng hỗn loài. Có 3 phương thức hỗn loài: 

- Phương thức hỗn loài giữa cây cao và cây bụi: Cây cao là cây chủ yếu, ưa 

sáng, cây bụi là cây chịu bóng, thấp, chịu được khô hạn tán lá dày, số lá nhiều, có khả 

năng cải tạo đất, chống xói mòn, giữ đất, giữ nước... 

Quan hệ giữa cây cao và cây bụi trong rừng trồng hỗn loài, nhìn chung là ôn 

hoà. Tuỳ mục đích kinh doanh, đặc tính loài cây, điều kiện lập địa tốt, xấu mà quyết 

định tỉ lệ % số cây bụi cho thích hợp, với đất tốt thường chiếm 50 %, đất xấu có thể tới 

75%. 

Phương thức này thường được áp dụng ở vùng khô hạn, đất xấu cho các dải 

rừng phòng hộ, nơi có điều kiện lập địa tốt, cho kinh doanh rừng đặc sản. 

- Phương thức hỗn loài cây cao với cây cao: Phương thức này được chia ra hai 

trường hợp: 

+ Cây ưa sáng với cây ưa sáng: Hai loài cây đều là cây chủ yếu hoặc một là cây 

chủ yếu, cây kia là cây bạn và đều là cây ưa sáng, trong trường hợp này nên chọn các 

loài cây có chế độ ưa sáng khác nhau, tốc độ sinh trưởng và chiều cao đạt được ngang 

nhau, để tránh hiện tượng cạnh tranh, chèn ép lẫn nhau. Quan hệ giữa các loài dễ phát 

sinh mâu thuẫn về ánh sáng, nhìn chung thường gay gắt, khó điều tiết. Phương thức 

hỗn loài này thường được áp dụng ở nơi đất tốt cho các rừng phòng hộ, rừng tăng sản. 

ở ta áp dụng rộng rãi với phi lao - Bạch đàn, Bạch đàn - Keo, để gây trồng các giải 

rừng chắn gió bảo vệ cây nông nghiệp. 

+ Cây ưa sáng với cây chịu bóng: Hai cây đều là cây chủ yếu hoặc một trong 

hai cây là cây bạn. Thông thường cây chủ yếu là cây ưa sáng, thân cao, chiếm tầng trên 
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của tán rừng, cây bạn thường là cây chịu bóng chiếm tầng dưới của tán rừng, có tác 

dụng cải tạo đất, chống xói mòn và giúp cây chủ yếu tỉa cành tự nhiên tốt, thân thẳng 

cao. Do các loài cây có tốc độ sinh trưởng và đòi hỏi điều kiện ánh sáng khác nhau, 

cho nên rừng hỗn loài dễ đạt được trạng thái ổn định về mặt sinh học. 

- Phương thức hỗn loài loài tổng hợp: Trong rừng trồng hỗn loài có cây chủ yếu 

là cây ưa sáng, cây bạn là cây chịu bóng và cây bụi tạo thành một quần thể nhiều tầng 

tán. Rừng trồng hỗn loài theo phương thức này thường duy trì được trạng thái ổn định 

lâu dài, được áp dụng ở nơi đất tốt, đất trung bình nhằm tạo ra rừng phòng hộ, rừng đặc 

sản, song nhược điểm của loại rừng này là khó thi công. 

*  Phương pháp hỗn loài. Là cách sắp xếp vị trí các loài cây khác nhau trong 

rừng hỗn loài, sau đây là một số phương pháp hỗn loài chủ yếu: 

- Hỗn loài cách cây trong hàng: Trong mỗi hàng cứ cách một cự li lại trồng một 

cây khác loài. Ưu điểm của phương pháp này là nếu đảm bảo cây chủ yếu chiếm được 

ưu thế, thì có thể lợi dụng được mối quan hệ tốt giữa các loài. Song nhược điểm là giữa 

các cây hỗn loài trong một hàng có cự li ngắn, nên quan hệ giữa các loài thường sớm 

phát sinh mâu thuẫn gay gắt, nếu không điều hoà kịp thời thì một trong hai cây sẽ bị 

đào thải, thi công phức tạp. Phương pháp này nói chung ít an toàn, thường chỉ áp dụng 

cho rừng phong cảnh, rừng phòng hộ. 

- Hỗn loài cách tổ trong hàng: Trong một hàng, trồng các loài cây khác nhau 

theo từng tổ (mỗi tổ 3-4 cây) hoặc không theo một quy tắc nhất định. Phương pháp này 

có thể lợi dụng được quan hệ tốt giữa các loài và trong cùng một loài, khi phát sinh 

mâu thuẫn giữa các cây trong hàng, dễ điều tiết hơn, song khó thi công, thường được 

áp dụng cho rừng phòng hộ, đặc sản. 

- Hỗn loài theo hàng: Trên các hàng cây khác nhau, trồng các loài cây khác 

nhau, phương pháp này an toàn hơn, thi công đơn giản hơn, phát sinh mâu thuẫn chậm, 

giữa các cây trong một hàng do cự li ngắn nên sớm hình thành một quần thể. Nhược 

điểm chủ yếu của hỗn loài theo hàng là khi phát sinh mâu thuẫn đối kháng không điều 

hoà được, ở ta thường áp dụng phương pháp này để  

- Hỗn loài theo giải: Tuỳ theo số lượng hàng trong một giải mà chia ra hai loại:  

+ Giải hẹp: Số hàng cây trong một giải có từ 3-10 hàng cây, trên các giải khác 

nhau trồng các loài cây khác nhau. Phương pháp này điều hoà được mâu thuẫn đối 

kháng giữa các loài mà phương pháp hỗn loài theo hàng không khắc phục được, thi 

công đơn giản, Nhược điểm là không phát huy được triệt để quan hệ có lợi giữa các 

loài. Hỗn loài theo giải hẹp thường được áp dụng trong gây trồng các đai rừng chắn gió 

bảo vệ cây công nghiệp. 
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+ Giải rộng: Các loài cây được trồng cách nhau trên 10 hàng, giải càng rộng 

càng giảm ý nghĩa hỗn loài. Phương pháp này thường được áp dụng trồng các đai rừng 

phòng hoả, cách li sâu bệnh rừng lục hoá. 

- Hỗn loài cách tổ trong giải: Trong một giải, các loài cây khác nhau được bố trí 

theo từng tổ. Ưu điểm của phương pháp này là tuỳ theo sự thay đổi của điều kiện lập 

địa mà bố trí loài cây cho thích hợp, vừa đạt được mục đích hỗn loài, vừa thực hiện 

được đất nào cây ấy, các cây trong một tổ sớm hình thành quần thể, dễ điều hoà mâu 

thuẫn giữa các loài, song tổ có diện tích càng rộng, càng giảm dần quan hệ có lợi giữa 

các loài. Hỗn loài cách tổ trong giải được áp dụng ở nơi có chiều ngang hẹp, chiều dài 

đi qua nhiều địa hình khác nhau. 

- Hỗn loài theo ô: Trên đất trồng rừng được chia làm nhiều ô hình vuông hay 

hình chữ nhật, mỗi cạnh khoảng 5 - 10m hoặc hơn nữa, nhìn chung diện tích mỗi ô 

bằng hoặc lớn hơn diên tích dinh dưỡng của một cây khi trưởng thành. Các ô có thể bố 

trí theo một qui tắc nhất định hoặc tự do, mỗi cây trồng một loài cây khác nhau (trồng 

bằng cây con hoặc gieo hạt thẳng)  với nguyên tắc là trồng dày, sau này mỗi ô chỉ giữ 

lại 1 - 2 cá thể tốt nhất. Do số lượng cây trong một ô nhiều, nên sớm phát huy tác dụng 

tương trợ chống cỏ dại và các yếu tố bất lợi của thời tiết, vì vậy phương pháp này 

thường được áp dụng ở nơi có nhiều cỏ dại, đất khô hạn. 

4.3.2. Kết cấu mật độ rừng trồng 

4.3.2.1. Ý nghĩa mật độ trồng rừng 

Mật độ trồng rừng là số cây trồng (mỗi hố trồng một cây) trên một đơn vị diện 

tích (ha). Nếu mỗi hố trồng nhiều cây, mật độ trồng rừng là số lượng hố trên một đơn 

vị diện tích (ha). 

Rừng trồng để lấy gỗ thì sản phẩm chủ yếu của rừng là gỗ, muốn có sản lượng 

gỗ cao, quy cách phẩm chất đáp ứng được yêu cầu, thì mật độ trồng là một trong những 

biện pháp kỹ thuật quan trọng. 

Sản lượng trồng rừng là sản lượng của quần thể, nó do thể tích bình quân của 

mỗi cá thể và số lượng cây trên đơn vị diện tích quyết định. Muốn có chiều cao, đường 

kính, độ thon nhất định của một cá thể, chỉ có thể được hình thành trong một quần thể 

có kết cấu mật độ nhất định. 

Những nhân tố cơ bản để tạo ra kết cấu một quần thể rừng trồng là do mật độ 

trồng, sự xắp xếp vị trí các cây trồng và tình hình sinh trưởng, phát triển của từng cá 

thể thực vật, trong đó nhân tố mật độ là quan trọng nhất. Mật độ không những là nhân 

tố trực tiếp tạo ra sản lượng mà còn thông qua kết cấu của rừng trồng mà ảnh hưởng 

đến điều kiện hoàn cảnh của lâm phần, đến sinh trưởng, phát triển, đến quy cách phẩm 

chất sản phẩm. 
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Trên một đơn vị diện tích của rừng trồng, cần phải có số lượng cây đật tới một 

mức nào đó, rừng mới có thể khép tán được, mới có thể hình thành một quần thể. Mật 

độ ban đầu ở giai đoạn rừng chưa khép tán, cây còn nhỏ, quan hệ giữa các loài cây 

chưa có ảnh hưởng trực tiếp nhằm giữ vững tỷ lệ sống của rừng non ( trừ trường hợp 

bố trí theo khóm dày) nhưng có tác dụng chống cỏ dại và có quan hệ trực tiếp đến việc 

giữ được số lượng cây tuyệt đối trên một đơn vị diện tích, vì vậy trong điều kiện kinh 

tế cho phép, ở nơi có điều kiện lập địa xấu, biện pháp chăm sóc kém có thể trồng với 

mật độ ban đầu tương đối dày, rừng trồng sau này vẫn giữ được số lượng cây tương đối 

lớn, không phải trồng dặm. 

Giai đoạn trước khi rừng khép tán, thời gian này dài hay ngắn, mật độ trồng có ý 

nghĩa quyết định. Mật độ càng lớn khép tán càng sớm và ngược lại. Rừng khép tán là 

bắt đầu hình thành một quần thể, tạo điều kiện thuận lợi cho rừng sinh trưởng, phát 

triển. Sau khi rừng khép tán, mật độ có quan hệ rất mật thiết đến sinh trưởng và phát 

triển của từng cá thể và cả quần thể. Trong phạm vi nhất định, mật độ tăng, chiều cao 

bình quân lâm phần tăng, nhưng đường kính giảm, trữ lượng rừng tăng. Nếu tiếp tục 

tăng mật độ lên nữa chiều cao, đường kính của rừng trồng đều giảm nhưng do số lượng 

cây trên đơn vị diện tích nhiều cho nên trữ lượng của rừng vẫn tăng. Nếu mật độ lại 

tiếp tục tăng đạt tới mức quá dày, rừng trồng không những có đường kính, chiều cao 

bình quân bị giảm mạnh mà trữ lượng của rừng cũng giảm do từng cá thể thực vật 

trong rừng trồng sinh trưởng quá yêú. 

Mật độ còn có ảnh hưởng rõ rệt tới quy cách phẩm chất gỗ, thông qua mật độ có 

thể khống chế được tỷ lệ chiều cao và đường kính, có thể hạn chế được một số đặc tính 

xấu của cây như: Thân cong queo, tỉa cành tự nhiên kém, chiều cao dưới cành 

thấp...Do đó mật độ có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sử dụng gỗ, đến sản lượng và chất 

lượng gỗ. 

Rừng trồng thưa có thể thông qua tỉa cành nhân tạo mà đạt đến mục đích, nhưng 

nếu lâm phần quá thưa, cành ngang quá to, tỉa cành có thể dẫn đến phá hoại độ khép 

tán hoặc làm cho cành tỉa để lại viết thương quá lớn cho thân cây, mặt khác sau khi tỉa 

nhân tạo, có một số loài cây, trong điều kiện thân cây vẫn nhận được ánh sáng, có thể 

đâm ra những chồi bất định làm cho việc tỉa cành không đạt được mục đích, vì vậy tỉa 

cành nhân tạo cũng chỉ tiến hành được trên cơ sở có mật độ nhất định. Mật độ trồng 

rừng có ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất, mật độ trồng tăng lên, rừng khép tán 

sớm, có thể rút ngắn được thời gian và giảm được số lần chăm sóc, sớm được chặt 

trung gian. Nhưng mật độ tăng lên, đòi hỏi nhiều giống, vốn, nhân lực và sự tăng lên 

về chi phí này có thể vượt chi phí phải chăm sóc do mật độ trồng thưa. ở nơi sản phẩm 

tỉa thưa khó tiêu thụ, mật độ trồng dày sẽ gây thêm lãng phí công tỉa thưa, những loài 
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cây hạt giống quý hiếm, giá thành tạo cây con cao hoặc kỹ thuật trồng phức tạp, trong 

những trường hợp trên mật độ trồng tăng lên có thể dẫn tới làm tăng giá thành rừng 

trồng. Vì vậy cần phải xác định mật độ trồng rừng ban đầu hợp lý cho từng loài cây 

trong từng điều kiện cụ thể. Ví dụ: Mật độ trồng Thông nhựa trên đất tốt là 2.500 

cây/ha, trên đất xấu là 3.300 cây/ha. Mật độ trồng rừng Bồ đề trên đất tốt là 1.600 – 

2.000 cây/ha, trên đất xấu là 2.500 – 3.300 cây/ha. Mật độ trồng rừng cây Mỡ trên đất 

tốt là 2.500 cây/ha, trên đất xấu là 3.300 cây/ha. 

Qua phân tích trên cho thấy mật độ trồng rừng không thể coi là một con số số 

học chết cứng mà nó có ý nghĩa sinh vật học sâu sắc và ý nghĩa kinh tế rất lớn, sự tăng 

lên hay giảm đi số lượng cá thể trong quần thể nếu vượt quá một giới hạn nhất định 

đều có ảnh hưởng không tốt, phản ánh qua kết cấu lâm phần, qua sinh trưởng và phát 

triển của mỗi cá thể trong quần thể với các loài khác nhau, điều kiện lập địa khác nhau 

ảnh hưởng ấy cũng thể hiện khác nhau. Mặt khác trong quá trình sinh trưởng phát triển 

của rừng trồng, mật độ cũng thay đổi theo thời gian (tuổi rừng) và không gian (điều 

kiện lập địa) cho nên không thể quan niệm mật độ chung cho tất cả các loài cây, các 

loại điều kiện lập địa, các mục đích gây trồng rừng khác nhau. 

4.3.2.2. Nguyên tắc xác định mật độ trồng rừng 

Xác định mật độ trồng rừng phải dựa vào các nguyên tắc trên: 

* Mục đích kinh doanh, yêu cầu của thị trường: Mục đích trồng rừng khác nhau, 

mật độ trồng rừng phải khác nhau, nhìn chung rừng phòng hộ (chống xói mòn, chắn 

gió...) mật độ giày hơn rừng sản xuất, Rừng đặc sản nhằm thu sản phẩm ngoài gỗ như: 

Hoa, quả, lá, nhựa...loại rừng này cần ánh sáng đầy đủ mới cho sản lượng và chất 

lượng sản phẩm cao, vì vậy loại rừng này nên bố trí mật độ thưa hơn. 

* Đặc tính sinh vật học và sinh thái học của loài cây trồng: Loài cây khác nhau 

có yêu cầu khác nhau ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng khoáng... khác nhau, nói chung 

cây ưa sáng sinh trưởng nhanh, tán rộng, thân thẳng, tỉa cành tự nhiên tốt nên trồng 

thưa và ngược lại. 

* Điều kiện lập địa: Cùng một loài cây, nếu trồng trên các điều kiện lập địa 

khác nhau, phải có mật độ trồng khác nhau, nói chung điều kiện lập địa tốt nên trồng 

thưa và ngược lại nên trồng dày. 

* Điều kiện kinh tế, ký thuật: Giá thành trồng rừng thấp, điều kiện giao thông 

thuận tiện, sản phẩm trung gian có giá trị cao và có khả năng tiêu thụ, nên trồng dầy. 

Trồng rừng bằng gieo hạt thẳng, tỷ lệ sống thường thấp, thời gian khép tán dài mật độ 

trồng nên dầy hơn trồng bằng cây con. Kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc, bảo vệ chu 

đáo nên trồng thưa và ngược lại. 
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Trên đây là những nguyên tắc xác định mật độ trồng, chủ yếu cho rừng trồng để 

lấy gỗ và trồng chuyên canh với rừng trồng thâm canh trong các trang trại, nghề làm 

rừng được coi như làm vườn, mức độ đầu tư lớn, chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng cẩn thận 

trong suốt chu kỳ kinh doanh, tuỳ điều kiện cụ thể xác định mật độ trồng cho thích hợp. 

4.3.2.3. Phối trí các điểm gieo trồng 

Phối trí các điểm gieo trồng là cách bố trí vị trí các điểm gieo trồng trong một 

phạm vi không gian nhất định.  

Phối trí các điểm gieo trồng hợp lí có thể tận dụng được ánh sáng, đảm bảo 

không gian cần thiết cho cây sinh trưởng, tán lá phát triển cân đối, phát huy được tác 

dụng tương trợ hoặc khống chế lẫn nhau của các cây trong cùng loài hoặc khác loài. 

Ngoài ra bố trí các điểm gieo trồng cần có quan hệ mật thiết đến chăm sóc rừng non. 

Có 2 phương thức phối trí các điểm gieo trồng: 

- Phương thức phối trí theo hàng: Các điểm gieo trồng được phân bố trên đất 

trồng rừng theo một cự li và có một hình nhất định, các hình thường được áp dụng là 

hình chữ nhật, hình vuông và hình tam giác đều.  

Phương thức này được áp dụng phổ biến vì dễ thi công, thuận tiện cho sử dụng 

cơ giới hoá và quản lí. 

Phương thức phối trí theo hình chữ nhật: Do cự li giữa hàng lớn thuận tiện cho 

chăm sóc và trồng xen cây nông nghiệp, song rừng khép tán phân làm hai giai đoạn, 

trước tiên khép tán các cây trong hàng, sau đó giữa các hàng mới khép tán. Nên nếu cự 

li hàng quá xa sẽ làm cho tán cây phát triển lệch, ảnh hưởng xấu đến phẩm chất gỗ, khi 

trồng rừng ở vùng núi, do địa hình hạn chế, để khắc phục nhược điểm trên và phát huy 

tác dụng chống xói mòn, người ta thường bố trí theo hình tam giác không đều (hình 

nanh xấu). 

Phối trí theo hình vuông: Do cự li hàng và cự li cây bằng nhau, tán lá phát triển 

tương đối đều đặn, thuận lợi cho chăm sóc bằng cơ giới theo cả hai chiều. 

Phối trí theo hình tam giác đều: Cự li giữa các cây đều bằng nhau, có thể lợi 

dụng không gian có hiệu quả nhất, tán cây phát triển cân đối, song yêu cầu kỹ thuật 

tương đối cao nên thường áp dụng cho rừng kinh tế đặc sản, hoặc những rừng có cường 

độ kinh doanh cao. Trong thực tiễn do đất có nhiều đá nổi, đá chìm, do tái sinh tự 

nhiên không đều và do kỹ thuật thi công hạn chế, nên ít khi có thể bố trí trên thực địa 

theo như lý thuyết 

Trong thực tiễn ít nơi có địa hình bằng phẳng, có thể bố trí trên thực địa như bản 

vẽ thiết kế, cho nên cần tuỳ theo độ dốc mà điều chỉnh cự li mặt bằng ra mặt nghiêng 

cho thích hợp, nhìn chung độ dốc dưới 20
0
 không cần điều chỉnh, độ dốc trên 25

0
 tăng 

10%, độ dốc 30
0
 tăng 15%, độ dốc 45

0
 tăng 45%. Nơi địa hình đất dốc để nâng cao tác 
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dụng chống xói mòn, hướng của hàng cây phải chạy theo đường đồng mức cây phải bố 

trí theo hình nanh sấu. 

Phương thức phối trí theo khóm: Trên đất trồng rừng, làm đất theo ô hoặc hố có 

kích thước 1 x 1 x 0,2m;  30 x 30 x 30cm; 20 x 20 x 20cm, mỗi ô hoặc hố được gieo 

trồng (gieo hạt, cây con) với nguyên tắc là có mật độ dầy. Các ô hoặc hố bố trí theo 

một quy tắc nhất định hoặc tự do, tuỳ theo tình hình tái sinh và các điều kiện cụ thể 

khác. Ưu điểm của phương thức này là một ô hoặc hố do số lượng cá thể nhiều nên 

sớm tạo thành một quần thể, phát huy được quan hệ có lợi trong cùng loài, có sức đề 

kháng cao với điều kiện hoàn cảnh không tốt, rừng sinh trưởng ổn định. Sau này mỗi 

hố, ô chỉ chọn để lại một cây tốt nhất, nên rừng trồng có sức sinh trưởng tốt đáp ứng 

được mục đích kinh doanh. Phương thức phối trí theo khóm được áp dụng ở nơi có 

điều kiện lập địa xấu, đất có nhiều cỏ dại, nơi trồng rừng cục bộ... 

4.4. Kỹ thuật phát dọn thực bì và làm đất trồng rừng 

4.4.1. Kỹ thuật phát dọn thực bì  

Trước khi làm đất trồng rừng phải phát dọn thực bì. Thực bì là những thực vật 

sống trên đất trồng rừng, thực bì trên đất trồng rừng hầu hết đều là cỏ dại như: Sim, 

Mua, Lau, Lách, các loài cỏ... Nhìn chung cây cỏ dại là có hại cho cây trồng, vì chúng 

cạnh tranh ánh sáng, nước, dinh dưỡng khoáng với cây trồng, cây cỏ dại còn là nơi ẩn 

náu của sâu bệnh hại. Vì vậy trước khi làm đất trồng rừng, tuỳ theo mức độ dầy đặc, 

cao, thấp của thực bì, cây trồng ưa sáng hay chịu bóng, sinh trưởng nhanh hay chậm, 

đất bằng hay dốc, xói mòn mạnh hay yếu vv...Mà quyết định phương thức xử lý thực 

bì. Có 3 phương thức xử lý thực bì: 

* Giữ nguyên thảm thực bì, không phải tác động:  Phương thức này được áp 

dụng trên đất trồng rừng có cây cỏ dại mọc thưa thớt, thấp, bé, không có ảnh hưởng 

xấu đến cây trồng, không cản trở đến làm đất, cây trồng rừng là cây chịu bóng hoặc 

giai đoạn đầu chịu bóng. 

* Phát dọn cục bộ:  Phát dọn cục bộ là phát dọn một phần diện tích theo băng 

hoặc theo đám: 

- Phát dọn theo đám: Chỉ phát dọn theo vị trí trồng cây hoặc theo hố trồng cây, 

kích thước đám phát dọn đường kính thông thường là 1,5 – 2 m. Phương thức này 

thường được áp dụng ở những nơi đất có độ dốc lớn, thực bì thưa thớt. 

Ưu điểm của phương thức này là ít tốn kém tiền và nhân công, bảo vệ được đất, 

hạn chế xói mòn.  

Nhược điểm chủ yếu là nếu diện tích phát dọn hẹp, thực bì phục hồi nhanh, tốn 

công chăm sóc rừng, sâu bệnh hại dễ phát sinh. 
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- Phát dọn theo băng, theo dải: Bề rộng băng chặt tuỳ thuộc mức độ dầy đặc, 

chiều cao của thảm thực bì, độ dốc,  mức độ xói mòn, cây trồng ưa sáng hay chịu bóng 

vv... mà quyết định bề rộng của băng chặt, thông thường bề rộng của băng chặt tối 

thiểu phải bằng chiều cao của thảm thực bì. Trên băng chặt, dùng dao chặt sát gốc toàn 

bộ cây cỏ dại, chỉ để lại những cây tái sinh có giá trị. Cây đã chặt xếp gọn sang hai bên 

mép băng hoặc đưa ra ngoài. Chiều dài băng chặt phải chạy theo đường đồng mức. 

Băng chừa để lại có bề rộng bằng bề rộng của băng chặt hoặc gấp 2 – 3 lần. Băng 

chừa có thể được giữ nguyên không tác động hoặc chỉ chặt bỏ cây không mục đích, dây leo. 

Phát dọn theo băng được áp dụng ở nơi đất dốc, xói mòn mạnh. Ưu điểm của 

phương thức này là tiết kiệm được tiền và nhân lực đầu tư, bảo vệ được đất, tạo được 

tiểu hoàn cảnh tốt cho cây trồng. Nhược điểm là Khó thi công,  nếu bề rộng của băng 

chặt không thích hợp, cây trồng thường bị thiếu ánh sáng, sâu bệnh dễ phát sinh. 

- Phát dọn toàn diện: Phát dọn toàn diện là dọn trên toàn bộ diện tích đất trồng 

rừng. Phương thức này có thể thực hiện theo các phương thức cụ thể sau đây: 

Phát dọn toàn diện và đốt toàn bộ thực bì trên đất trồng rừng từ chân đồi đến đỉnh 

đồi đều được phát dọn, sau khi tận dụng những cây cỏ có thể dùng được, số cây còn lại 

rải đều trên mặt đất, phơi khô rồi đốt hoặc chất thành đống nhỏ, chờ khô rồi đốt. Trước 

khi đốt phải làm đường băng cản lửa rộng ít nhất 50 m,  quét dọn sạch cành khô, lá rụng, 

khi đốt phải chờ lúc lặng gió, châm lửa đốt từ phía cuối ngọn gió, cử người trông coi. 

Ưu điểm của xử lý bằng cách đốt là đỡ tốn công, tăng lượng tro cho đất và diệt 

được một số sâu bệnh hại.  

Nhược điểm là lớp đất mặt dễ bị bào mòn, khi đốt do nhiệt độ cao làm cho tính 

chất lý- hoá tính của đất thay đổi theo chiều hướng xấu đi, một số sinh vật đất có lợi bị 

tiêu huỷ. 

Phương thức này được áp dụng nơi có độ dốc dưới 15
0
, xói mòn nhẹ, nơi nhân 

lực ít, xa các khu dân cư. 

- Phát dọn toàn diện và để thực bì tự hoai mục: Thực bì được phát dọn, tận thu 

cây cỏ có thể sử dụng, sau đó xếp thực bì thành băng rộng 0,5 – 1 m theo đường đồng 

mức hoặc bom nhỏ rồi rải đều trên mặt đất để tự hoai mục.  

Phương thức này có ưu điểm là tăng lượng mùn cho đất, hạn chế lượng nước 

bốc hơi mặt đất, hạn chế xói mòn. 

Nhược điểm là không thuận tiện cho làm đất trồng rừng và nếu làm không đúng 

kỹ thuật thì sâu bệnh dễ phát triển, dễ gây cháy rừng.  

- Phát dọn toàn diện có để chỏm hoặc băng xanh: Thực bì được giữ lại ở đỉnh 

đồi núi có đường kính rộng 5 – 10 m hoặc thực bì được giữ lại thành băng xanh rộng 1 

– 2 m, chiều dài chạy theo đường đồng mức, ở giữa chiều dốc và ở chân dốc. Phương 
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thức này được áp dụng ở nơi có độ dốc trên 15
0
, chiều dài dốc trên 100 m, nơi bị xói 

mòn mạnh.  

4.4.2. Làm đất trồng rừng 

Làm đất là một trong những biện pháp kỹ thuật cơ bản nhằm đảm bảo cho rừng 

trồng có tỉ lệ sống cao, thời gian để ổn định sau khi trồng ngắn, tốc độ sinh trưởng ban 

đầu của rừng nhanh. 

Làm đất trồng rừng có nhiều điểm giống làm đất trồng cây nông nghiệp và vườn 

ươm, song cũng có những đặc điểm riêng vì: 

+  Đất để trồng rừng đại bộ phận là đồi núi dốc, nhìn chung là đất hoang, đất 

thường có điều kiện cực đoan, thảm thực bì có thể thưa thớt, cằn cỗi hoặc dày đặc.  

+ Đối tượng của trồng rừng là thực vật sống lâu năm, chu kỳ kinh doanh dài, hệ 

rễ ăn sâu, rộng, do đó không thể mỗi năm tiến hành làm đất một lần được, mà phải 

cách mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới làm đất một lần. Những đặc điểm trên có 

ảnh hưởng đến nhiệm vụ, phương thức phương pháp làm đất trồng rừng.  

Nhiệm vụ chủ yếu của làm đất trồng rừng là: 

Cải thiện điều kiện lập địa: Nhiệm vụ cơ bản của làm đất trồng rừng là cải thiện 

điều kiện lập địa, đặc biệt là điều kiện ánh sáng và đất, tác dụng cụ thể biểu hiện trên 

các mặt sau: 

Tác dụng của làm đất đối với điều kiện ánh sáng: Trên đất trồng rừng có thảm 

thực bì dày đặc, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của làm đất là phải điều tiết được 

quan hệ cạnh tranh ánh sáng, cạnh tranh của hệ rễ giữa thực bì và cây trồng.  ở những 

nơi đất trồng rừng có đầy đủ nước, giải quyết được vấn đề ánh sáng cho rừng non, 

thường được coi là nhiệm vụ hàng đầu. 

Tác dụng của làm đất đến điều kiện nhiệt độ trong đất: Trong phạm vi địa hình 

nhất định của một vùng có thực bì tự nhiên dày đặc che phủ, muốn làm thay đổi nhiệt 

độ trong đất, phải thông qua thay đổi điều kiện chiếu sáng. Trong khi làm đất, loại bỏ 

một phần hoặc toàn bộ thực bì tự nhiên làm cho đất quang sáng, do đó nhiệt độ mặt đất 

tăng, có lợi cho hoạt động của vi sinh vật trong đất phân giải các chất hữu cơ, vì vậy có 

lợi cho sinh trưởng của hệ rễ cây trồng, làm tăng hàm lượng các chất dinh dưỡng trong 

đất. Song có vùng đất quá khô hạn, khí hậu khắc nghiệt, cây trồng chịu được hoặc yêu 

cầu có độ che bóng nhất định, trong trường hợp đó cần phải có ý giữ lại một phần thực 

bì hoặc phải gieo trồng các loài cây có tác dụng che bóng chung quanh hố trồng, nhằm 

bảo vệ cây non, tránh được nắng gió hại, sương giá và cải tạo đất. 

Tác dụng của làm đất với tình hình nước trong đất: Làm đất có tác dụng làm 

tăng độ ẩm của đất chủ yếu do đất nhỏ, tơi xốp, cắt đứt mao quản, do đó làm tăng tính 

thấm nước, giảm được bốc hơi và tiêu hao nước của cỏ dại. Mặt khác thông qua làm 
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đất có thể cải tạo được tiểu địa hình có lợi cho thấm và giữ nước như làm ruộng bậc 

thang, hố lõm, rãnh... 

Ở những vùng úng trũng hoặc ngập nước, để làm cho đất thoát nước phải đào 

rãnh, đắp ụ, đắp luống cao... 

Tác dụng của làm đất đối với tình hình chất dinh dưỡng trong đất: Chất dinh 

dưỡng khoáng có trong đất trồng rừng nhiều hay ít, chủ yếu do độ dày tầng đất, thành 

phần cơ giới, hàm lượng mùn, độ đá lẫn... làm đất có thể thay đổi được một phần của 

nhiều nhân tố trên theo hướng có lợi cho cây trồng. 

Thông qua làm đất còn tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển tốt, điều đó có ý nghĩa 

thực tiễn rất lớn, nó là một trong những cơ sở chủ yếu để chống hạn, chống gió bão và 

tạo điều kiện cho rừng mau khép tán, sớm hình thành một quần thể.  

Đảm bảo mật độ trồng và phối trí cây hợp lý: Đất trồng rừng do đặc điểm có 

nhiều đá nổi trên mặt, đá chìm, cây tái sinh có giá trị kinh tế mọc rải rác hoặc tập trung, 

do đó mật độ và phối trí các điểm gieo trồng trên thực tế thường không được như tính 

toán, nhiệm vụ của làm đất nhằm khắc phục một phần những khó khăn trên đảm bảo 

rừng trồng có mật độ và phối trí hợp lí. 

Những nhiệm vụ của làm đất trên đây, cũng là những chỉ tiêu kỹ thuật lớn của 

công tác làm đất. Làm đất trồng rừng cần xuất phát từ đặc điểm sinh vật học, sinh thái 

học của loài cây trồng, điều kiện lập địa, song cũng cần chú ý tới điều kiện kinh tế, đặc 

biệt ở vùng núi, trình độ dân trí còn thấp, làm đất cần phải đảm bảo chất lượng tốt đồng 

thời giá thành phải hạ. 

4.4.3. Phương thức và phương pháp làm đất trồng rừng 

* Phương thức làm đất toàn diện 

Làm đất toàn diện là phương thức làm đất hoàn chỉnh và hợp lí nhất, nhằm cải 

tạo điều kiện lập địa nhưng trong công tác trồng rừng áp dụng phương thức này rất hạn 

chế, chủ yếu do điều kiện lập địa, trạng thái hoàn cảnh của nơi trồng rừng và điều kiện 

kinh tế quyết định. Phương thức này thường được áp dụng ở những vùng đất hoang, 

đất không có tái sinh tự nhiên, nơi có địa hình bằng phẳng hoặc độ dốc nhỏ. 

Nước ta độ mưa lớn, lại tập trung vào một số tháng, cho nên làm đất toàn diện ở 

những vùng có độ dốc trên 15
0
 thường gây xói mòn mạnh, phí tổn nhiều, cây sinh 

trưởng lại kém. Trên các vùng đất có độ dốc thấp (dưới 10
0
), nhiều cơ sở sản xuất, thí 

nghiệm đã làm đất toàn diện hoặc theo băng để trồng Bạch đàn, Thông, Keo,... cho 

thấy sinh trưởng tốt hơn so với trồng bằng cuốc hố. 

*  Phương thức làm đất cục bộ 

-  Phương thức làm đất cục bộ ở đất bằng, có các phương pháp như  sau:  

+ Phương pháp làm đất theo dải, theo luống:  
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Dải bằng: Diện tích dải rộng hay hẹp tuỳ thuộc vào công cụ làm đất và điều 

kiện lập địa, nhìn chung có thể rộng từ: 0,5 - 5m, dải nọ cách dải kia bằng hoặc lớn hơn 

chiều rộng của dải, những vùng đất có khả năng thoát nước tốt thường được áp dụng 

theo phương pháp này. 

Luống lõm: Luống được tạo thành do hai đường rãnh, chiều rộng thường từ 0,3 - 

0,7m, sâu từ 0,15 - 0,3m, hướng của luống nếu có điều kiện nên thẳng góc với hướng 

gió hại hoặc chạy theo đường đồng mức (nếu có độ dốc nhỏ).  Để tránh tạo thành dòng 

chảy mạnh gây xói mòn, trên từng đoạn dài của rãnh luống phải đắp những ụ đất. 

Luống lõm được áp dụng ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt, đất có tầng mặt dầy, khô 

hạn, thoát nước tốt, cây trồng ưa ẩm hoặc chịu ẩm 

Luống cao: Được tạo thành do một hoặc hai đường rãnh, chiều rộng thường từ 

0,3 - 0,7m, cao từ 0,2 - 0,3m, hướng luống chạy theo đường thoát nước tốt nhất. Luống 

cao thường được áp dụng ở những vùng đất trũng, thoát nước không tốt, đất hoang cỏ 

dại dầy đặc, đất sau khai thác có độ ẩm cao. 

+ Phương pháp làm đất theo hố nơi đất bằng: 

Hố bằng: Hố có hình vuông hay hình tròn, kích thước hố tuỳ thuộc cường độ 

kinh doanh, điều kiện lập địa, thực bì, đặc tính sinh vật học loài cây trồng, nhìn chung 

thường có kích thước từ 0,3 - 1m, sâu 0,2 - 0,5m.  

Hố lõm: Hố tròn hoặc vuông cvó đường kính từ 0,3 - 1m, sâu 0,3 - 0,5m, xung 

quanh hố hoặc phía có gió hại được đắp cao 0,1 - 0,3m 

Hố lồi: Hố thường có kích thước từ 0,2 - 1m, cao từ  0,2 - 0,3m. Đối tường làm 

đất theo hố cũng giống như theo dải, theo luống, song do chướng ngại vật hoặc điều 

kiện kinh tế hạn chế nên không làm theo dải, theo luống được 

- Phương thức làm đất cục bộ trên đất dốc, có các phương pháp như  sau:  

+ Phương pháp làm đất theo dải, bậc thang, theo rãnh: 

Dải nghiêng: Hướng của dải chạy theo đường đồng mức, bề rộng tuỳ theo điều 

kiện lập địa và tính năng của công cụ, yêu cầu về phòng hộ, nói chung thường từ 0,5 - 

3m, cự li các dải từ 1 - 2m, áp dụng ở nơi có độ dốc nhỏ (dưới 15
0
), đất có tầng dầy, cỏ 

dại nhiều, xói mòn nhẹ. 

Bậc thang: Bề rộng bậc thang phụ thuộc vào điều kiện lập địa, nơi đất dốc, xỏi 

đá nhiều, bề rộng 0,3 - 0,6m, đất tốt 0,5 - 1m, nói chung bề rộng thường dưới 1m, mặt 

bậc thang bằng hoặc hơi nghiêng về phía ngược chiều dốc. Đây là phương pháp làm 

đất có thể làm thay đổi điều kiện lập địa triệt để nhất. 

Rãnh: Rãnh đào theo đường đồng mức, đất đào lên dắp ở phía dưới dốc, chiều 

rộng và sâu của rãnh do lượng nước chảy trên mặt quyết định. Theo chioêù dài của rãnh, 
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cách một cự li nhất định phải đắp một bờ nhỏ chắn ngang để tránh xói mòn. Phương 

pháp này được áp dụng ở nơi có tầng đất mặt tương đối dày, đất bị xói mòn mạnh. 

+ Phương pháp làm đất theo hố trên đất dốc: 

Hố nghiêng: Hố có hình vuông hoặc tròn, thường có kích thước: 0,3 x 0,3 x 

0,3m, hoặc 0,2 x 0,2 x 0,2m, các hố đào thường bố trí theo hình nanh sấu. Sau khi đào 

khoảng 2 - 3 tuần lễ nên tiến hành lấp hố, đất lấp hố phải đập nhỏ, nhặt sạch cỏ, đá cục. 

Đây là phương pháp làm đất chủ yếu để trồng rừng ở những vùng đất đồi núi của nước 

ta hiện nay. 

Hố bậc thang: Hố có bề rộng từ 0,3 - 1m, mặt hố bằng hoặc hơi nghiêng về phía 

trên dốc, có thể đắp bờ cao 0,15 - 0,2m, trong một hố có thể trồng một hoặc nhiều cây. 

Hố bậc thang được áp dụng chủ yếu ở vùng đất có độ dốc lớn, đất bị xói mòn mạnh, 

đất có tầng mặt tương đối dày. 

Hố vẩy cá: Hố có chiều dài 1 - 2m, rộng 0,5 - 0,7m, đất đào lên được đắp ở phía 

dưới dốc theo hình trăng non, tuỳ theo điều kiện cụ thể mà có hoặc không cần mở một 

chỗ để thoát nước, mặt hố hơi dốc nghiêng về phía trên dốc. Phương pháp này thường 

được dùng ở nơi khô hạn, ít mưa. 

*  Bón phân cho rừng trồng 

Phân bón có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh trưởng và phát triển 

của rừng trồng, đến sản lượng và chất lượng sản lượng cần thu hoạch. Trong lâm 

nghiệp bón phân cho rừng trồng được áp dụng khoảng trên 50 năm gần đây. Bón phân 

cho rừng trồng đều cho kết quả nhanh và nâng cao được tỷ lệ sống, làm tăng lượng 

sinh trưởng, nâng cao được sản lượng và chất lượng sản phẩm, làm tăng sức đề kháng 

của cây với sâu bệnh hại, với thiên tai, cải tạo đất v.v... vì vậy các nước có nền lâm 

nghiệp tiên tiến đều sử dụng phân bón cho rừng trồng, ở ta trong những năm gần đây 

đã sử dụng phân hữu cơ, vô cơ và phân vi sinh cho rừng trồng, đã nâmg cao được chất 

lượng và rút ngắn được chu kỳ kinh doanh của rừng trồng. 

Phân bón có hiệu quả nhanh, rõ rệt đối với rừng trồng, song loại phân bón, liều 

lượng, thời gian và phương pháp bón để phát huy cao nhất hiệu quả kinh tế của nó, còn 

tuỳ thuộc nhiều nhâm tố, do đó khi sử dụng phân cần lưu ý các nhân tố sau: 

+ Đất: Phân bón và đất có quan hệ qua lại mật thiết và đều ảnh hưởng đến rừng 

trồng do vậy khi bón phân cần nghiên cứu đất về các mặt: Hàm lượng chất hữu cơ và 

dinh dưỡng khoáng có trong đất, thành phần cơ giới, độ chua (pH) v.v... để quyết định 

chọn loại phân, liều lượng và nồng độ bón cho thích hợp. 

+ Loài cây: Mục đích chủ yếu của bón phân là nhằm cải thiện điều kiện sống 

cho cây trồng, do đó khi bón phân phải xuất phát từ đặc tính sinh vật học của loài cây 

trồng, các loài cây khác nhau và thậm chí trong cùng một loại cây song ở các giai đoạn 
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tuổi khác nhau, yêu cầu chất dinh dưỡng cũng khác nhau. Nói chung cây lá kim có yêu 

cầu chất dinh dưỡng thấp hơn cây lá rộng, ở giai đoạn tuổi non cây yêu cầu về đạm 

nhiều hơn so với lân và kali. 

+ Loại phân bón: Mỗi loại phân bón có tính chất khác nhau, sau khi bón phân 

vào đất, hiệu quả đối với cây trồng và đất có khác nhau. Vì vậy trước khi bón cần hiểu 

rõ loại phân bón, hàm lượng chất khoáng và hiệu quả của phân nhanh hay chậm để 

quyết định chọn loại phân và phượng pháp bón. Nói chung các loại cây trồng đều cần 

đến đạm, lân và kali nhiều nhất và một số nguyên tố đa dạng và vi lượng khác. 

-  Phương thức và phương pháp bón phân 

Trong trồng rừng có hai phương thức bón phân chủ yếu là bón lót và bón thúc. 

Bón lót là bón trước hoặc đồng thời lúc trồng cây. Trong quá trình sinh trưởng 

và phát triểncủa rừng trồng có thể bón thúc một hoặc nhiều lần, bón thúc nên tiến hành 

vào giai đoạn tuổi mà cây sinh trưởng mạnh nhất. 

Phương pháp bón phân nhằm tạo điều kiện cho cây trồng có thể hấp thụ được 

nhiều phân nhất hoặc kết hợp để cải tạo đất, có nhiều phương pháp bón như bón tập 

trung vào gốc, vào rãnh, bón vòng quanh gốc cây, hoặc giải đều trên mặt đất, tuỳ theo 

mục đích, loại phân, cây trồng, điều kiện hoàn cảnh và kinh tế chọn phương pháp bón 

cho thích hợp. 

4.5. Phƣơng thức và phƣơng pháp trồng rừng 

4.5.1. Phương thức trồng rừng 

Là cách thức trồng rừng trước hoặc sau khi khai thác, có hoặc không có kết hợp 

với tái sinh tự nhiên. Có 3 phương thức trồng rừng cụ thể như sau: 

* Trồng rừng dưới tán rừng 

Trước khi khai thác rừng từ 1-3 năm, chặt hết toàn bộ hoặc một phần cây bụi 

cây non của loài cây thứ  yếu mọc ở dưới tán rừng, sau đó tuỳ tình hình cây bụi, cỏ dại 

mà chọn cách làm đất cho thích hợp, nhìn chung câu bụi, cỏ dại càng dày đặc  diện tích 

ô đất làm càng lớn. Trên những ô đất đã làm tiến hành gieo hạt hoặc làm cây con. Sau 

khi trồng từ 1-3 năm tuỳ theo yêu cầu về ánh sáng của cây trồng mà khai thác một phần 

hoặc toàn bộ cây rừng. 

Ưu điểm của phương thức này là lợi dụng được điều kiện hoàn cảnh rừng đất tơi 

xốp, chưa bị nhiễm sâu bệnh hại, cỏ dại chưa xâm lấn, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm được 

điều hoà. Dưới tán rừng cây non không bị sương giá, nắng hại, vì vậy đỡ tốn công làm 

đất, chăm sóc. Mặt khác lợi dụng được đất tương đối sớm, rýt ngắn được chu kỳ khai 

thác. Song nhược điểm khi khai thác cây trồng dễ bị tổn thương cơ giới. 

Phương thức này có thể áp dụng cho hầu hết các cây ưa bóng hoặc lúc nhỏ chịu 

bóng, ở những nơi sau khai thác cỏ mọc nhiều và nhanh. 
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* Phương thức trồng rừng cục bộ 

Trên những vùng đất sau khai thác đã tái sinh tự nhiên nhưng không đều hoặc số 

lượng cây mục đích tái sinh ít, chất lượng kém, trên đất đã khoanh núi nuôi rừng nhưng 

rừng mới bắt đầu phục hồi. Số lượng cây mục đích còn ít, những nơi này có thể trồng 

rừng cục bộ nghĩa là phối hợp tái sinh tự nhiên với trồng nhân tạo. 

Có hai phương thức trồng rừng cục bộ là trồng theo hành lang (giải, băng) và 

theo cụm (khóm). 

+ Phương thức trồng rừng cục bộ theo hành lang: 

Tuỳ theo mục đích trồng, điều kiện lập địa, đặc tính sinh vật học của loài cây 

trồng và tình hình thực bì mà quyết định bề rộng của hành lang, cự li giữa các hành 

lang cho thích hợp. Trong hành lang phát bỏ toàn bộ hoặc chỉ giữ lại cây mục đích, sau 

đó làm đất theo hố, ô, hoặc theo băng, cách một cự li nhất định trồng một cây, một 

nhóm cây hoặc gieo hạt thẳng. Băng chừa được giữ nguyên không tác động hoặc được 

chặt nuôi dưỡng chỉ giữ lại cây mục đích. 

Phương thức này lợi dụng được điều kiện tiểu khí hậu và đất tốt của rừng, cây 

trồng được băng chừa lại giữ đất, giữ nước, chống sói màn, hạn chế cỏ dại phát triển, 

đồng thời có tác dụng che chở cho cây non tránh được thời tiết bất lợi, tạo điều kiện 

cho cây trồng sinh trưởng tốt, giảm được công chăm sóc. Khuyết điểm chủ yếu của 

phương thức này là nếu bề rộng của hành lang không thích hợp, cây trồng thường bị 

thiếu ánh sáng, mặt khác băng chừa là nơi ẩn náu của nhiều loại côn trùng, dã thú phá 

hoại. 

Ở ta phương thức trồng rừng cục bộ theo hành đã áp dụng thành công với cây mỡ. 

+ Phương thức trồng rừng cục bộ theo khóm (cụm): 

Tuỳ theo tình hình tái sinh, điều kiện lập địa, đặc tính sinh vật học của cây trồng 

mà quyết định số lượng và phân bố các khóm cho thích hợp. Nguyên tắc của phương 

thức này là trong mỗi khóm phải trồng dày ( trồng nhiều cây con hay gieo nhiều hạt), 

trong quá trình chăm sóc mỗi cụm chỉ giữ lại 1-2 cây tôt nhất. 

Ưu điểm của trồng theo khóm là do số lượng cá thể nhiều nên sớm hình thành 

quần thể thực vật có lợi cho cây non cạnh tranh với cỏ dại và các yếu tố có hại của thời 

tiết, rễ dàng thực hiện chọn lọc tự nhiên và nhân tạo. Song tốn hạt giống, cây con, khó 

hoặc không sử dụng được cơ giới hoá trong trồng rừng và chăm sóc. 

Phương thức này được áp dụng ở nơi sau khai thác cỏ dại mọc nhiều, tái sinh tự 

nhiên không đều, nơi khoanh núi nuôi rừng những cây chủ yếu tái sinh ít.  

* Phương thức trồng rừng toàn diện 

Trồng rừng được tiến hành đều khắp trên đất trồng, không có sự tham gia của 

cây con tái sinh tự nhiên. 
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Ở nước ta phương thức trồng rừng toàn diện được áp dụng rộng rãi trên đất rừng 

thứ sinh nghèo kiệt, đất sau khai thác còn tính chất đất rừng để trồng cây Mỡ, Quế, 

Dầu v.v...Trên đất đồi núi nghèo xấu, đã mất tính chất đất rừng để gây trồng cây 

Thông, Bạch đàn, Keo v.v...Trên đất chưa hề có rừng như bãi cát, đất ngập mặn để 

trồng cây Phi lao, các loài cây nước mặn (Đước, Sú, Vẹt v.v...). 

4.5.2. Phương pháp trồng rừng 

Phương pháp trồng rừng là phương pháp thi công cụ thể. Tuỳ theo nguyên liệu 

để trồng rừng khác nhau (Hạt giống, cây con, hom cây), phương pháp trồng rừng cũng 

khác nhau. Nói chung có 3 phương pháp trồng rừng là bằng phương pháp gieo hạt 

thẳng, bằng cây con và bằng cây phân sinh. 

* Phương pháp trồng rừng bằng gieo hạt thẳng 

Đặc điểm của phương pháp này là dùng hạt giống gieo trực tiếp trên đất trồng 

rừng không qua giai đoạn vườn ươm. So sánh với phương pháp có ưu - khuyết điểm 

như sau: 

Ưu điểm: 

+ Trồng rừng bằng gieo hạt thẳng là phương pháp thích hợp nhất với đặc tính 

sinh vật học của cây trồng vì hạt được gieo trực tiếp trên đất trồng rừng, cây non mới 

lên đã được sống trong hoàn cảnh của nơi trồng. 

+ Do gieo hạt thẳng nên cây có bộ rễ phát triển hoàn chỉnh không bị biến hình 

hoặc phát triển không bình thường. 

+ Số lượng hạt gieo nhiều nên số lượng cây non mọc nhiều, dễ dàng thực hiện 

chọn lọc tự nhiên và nhân tạo. 

+ Có thể dùng máy bay để gieo hạt thẳng ở những vùng đất rộng lớn, do đó đẩy 

nhanh được tấc độ trồng rừng, đỡ tốn công, giá thành trồng rừng hạ, đầu tư ít. 

Nhược điểm:  

+ Sau khi trồng số lần và thời gian chăm sóc nhiều hơn, tốn nhiều hạt giống hơn 

so với trồng rừng bằng cây con. Hạt sau khi gieo xuống đất cây con mới nhú mầm dễ 

bị nguy hại bởi chim, kiến, cỏ dại và thời tiết bất lợi v.v... 

+ Công tác trồng rừng thường bị hạn chế bởi tính chu kỳ được mùa hạt giống, 

kỹ thuật cất trữ hạt, điều kiện lập địa và đặc tính sinh vật học của loài cây trồng. 

Đặc điểm kỹ thuật: 

+ Chọn nơi gieo: Gieo hạt bằng tay thường thực hiện ở nơi có diện tích nhỏ bé 

nên chọn nơi có khí hậu ôn hoà, đất tốt ẩm xốp, ít cỏ dại và nguy hại của chim thú. 

Gieo hạt bằng máy bay phải có điều kiện sau: 
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+ Điều kiện tự nhiên: Khu gieo hạt phải có diện tích đủ lớn (theo kinh nghiệm 

của Trung Quốc với điều kiện kỹ thuật hịên nay, diện tích nhỏ nhất không dưới 2.500 

ha hay một lượt bay). 

Địa hình:  (Độ cao so với mặt biển, hướng dốc, độ dốc) và địa thế phải thuận lợi 

cho gieo bay và không ảnh hưởng tới loại cây trồng. 

Đất: Nơi đất tốt dầy màu mỡ, tơi xốp ẩm, hạt gieo xuống nẩy mầm nhanh, đều, 

cây sinh trưởng nhanh, trái lại đất xấu, tỷ lệ nẩy mầm kém, ỷ lệ thành cây thấp, sinh 

trưởng yếu. 

Thực bì: Kiểu thực bì và độ che phủ có ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả trồng 

rừng, ảnh hưởng trực tiếp tới hạt có thể tiếp xúc đất, nẩy mầm và sinh trưởng thành cây 

con. 

+ Điều kiện kinh tế xã hội:  Được nhân dân ủng hộ và thấy rõ lợi ích của trồng 

rừng, quyền sở hữu đất núi được phân định rõ ràng, công tác bảo vệ rừng, chống lửa 

rừng, đốt nương làm rẫy được thực hiện triệt để. 

+ Thời vụ gieo hạt:  Chọn mùa gieo hạt thích hợp phải xuất phát từ hai yếu tố 

cơ bản là điều kiện để hạt nẩy mầm và cây non không bị hạn hoặc chết vì những tác hại 

của thiên nhiên. 

Nước đủ là điều kiện hàng đầu để hạt nẩy mầm và cây mạ sống. Hạt gieo rải 

trên mặt đất, cần nước để nẩy mầm, chủ yếu dựa vào mưa. Thực tiễn trồng rừng bằng 

gieo hạt thẳng cho thấy vùng khô hạn mưa ít, hiệu quả trồng rừng thấp, vùng ẩm mưa 

nhiều, hiệu quả trồng rừng cao. Do đó phải nắm vững thời kỳ mưa nhiều của khí hậu 

địa phương để xác định thời kỳ gieo hạt. 

Nhiệt độ là nhân tố cần thiết để hạt nẩy mầm và cây con sinh trưởng. Nhiệt độ 

thấp quá và cao quá, đều không có lợi cho hạt nẩy mầm. Đa số hạt cây rừng, nhiệt độ 

nẩy mầm thích hợp là 20 - 25
o 
c, do đó khi chọn thời kỳ gieo hạt phải xem xét tổng hợp 

cả hai nhân tố nước và nhiệt độ. 

Sau khi gieo, cây mạ phải có thời kỳ sinh trưởng tương đối dài, cây mạ sinh 

trưởng tốt, hệ rễ khoẻ, mới có khả năng chống chịu được khô hạn, nắng nóng, sương 

giá v.v...Vì vậy chọn thời kỳ gieo hạt p-hải căn cứ vào đặc điểm của khí hậu địa 

phương. 

Ở nước ta các tỉnh phía bắc trừ những vùng bị ảnh hưởng của gió tây nam (gió 

lào) khô nóng, với nhiều loài cây phải gieo vào đầu xuân. Tuy nhiên có nhiều loài cây 

phải gieo vào các mùa khác mới đạt tỷ lệ nẩy mầm cao, cây con sinh trưởng tốt như 

Tếch gieo vào mùa hạ, Bồ đề gieo vào mùa thu, Long não gieo vào mù đông. 

Các tỉnh miền trung từ giữa mùa  xuân đến đầu thu, lượng mưa ít và có gió tây 

nam, gieo hạt thích hợp nhất vào khoảng giữa thu. 
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Các tỉnh phía nam trong một năm có hai mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa, cho 

nên chỉ có thể gieo vào đầu mùa mưa  (tháng 5,6).. 

 Phương thức và phương pháp gieo hạt:   

Trồng rừng bằng gieo hạt thẳng có hai phương thức là gieo toàn bộ và gieo cục bộ.  

Phương thức gieo toàn diện là gieo vãi đều hạt trên đất trồng rừng, thường áp 

dụng cho trồng rừng gieo hạt bằng máy bay, khuyết điểm chủ yếu của phương thức này 

là tốn hạt giống, đòi hỏi phải có phương tiện và kỹ thuật cao. 

Phương thức gieo cục bộ là gieo hạt trên một phần đất trồng, cụ thể có hai 

phương pháp là gieo hàng và gieo theo khóm. 

+ Phương pháp gieo theo hàng (rạch): Làm đất theo hàng, theo dải hoặc làm đất 

toàn diện, sau đó cứ cách một cự li nhất định rạch một hàng, gieo hạt trên hàng có thể 

liên tục hoặc gián đoạn. Phương thức này dễ thực hiện cơ giới trong gieo hạt và chăm 

sóc. 

+ Phương thức gieo theo khóm: Trên đất trồng rừng cứ cách một cự li nhất định 

làm đất theo hố hoặc theo ô có kích thước 0,2 x 0,2 x 0,2m; 0,3 x 0,3 x 0,3m hoặc 1 x 1 

x 0,2m; 1 x 2 x 0,2m, mỗi hố gieo 2-5 hạt. Gieo theo khóm được áp dụng rộng rãi 

trong nhân dân ta để trồng xoan, Trẩu, Sở, Bồ đề. v.v... 

- Mật độ gieo và lượng hạt gieo:Xác định mật độ gieo và lượng hạt gieo phải 

căn cứ vào những nhân tố sau: 

+ Đặc tính sinh vật học của loài cây trồng và điều kiện lập địa của nơi trồng rừng. 

+ Phẩm chất gieo ươm, kích thước hạt và những nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ nảy 

mầm của hạt giống, tới tỉ lệ bảo tồn của cây non. 

+ Phương thức và phương pháp gieo hạt, số lượng cây non cần có trên một đơn 

vị diện tích, kỹ thuật làm đát, gieo hạt và chăm sóc sau khi gieo. 

Nói chung nếu điều kiện lập địa thuận lợi, phẩm chất hạt giống tốt, kích thước 

hạt to, kỹ thuật làm đất, gieo hạt, chăm sóc cẩn thận, rừng trồng để lấy gỗ xây dựng, 

mật độ gieo có thể thưa và ngược lại. 

- Kiểm nghiệm phẩm chất hạt và xử lý hạt trước khi gieo: 

Nói chung phẩm chất của hạt tương tự như gieo hạt ở vườn ươm, song do điều 

kiện nơi trồng rừng thường khắc nghiệt, sau khi gieo ít được chăm sóc cho nên yêu cầu 

phẩm chất phải nghiên ngặt hơn so với vườn ươm. Hạt trước khi gieo phải qua kiểm 

nghiệm phẩm chất về tỷ lệ nảy mầm, độ thuần.v.v... đạt chất lượng quy định mới được 

đem gieo. 

Hạt giống trước khi gieo cần được tiêu độc bằng các hoá chất như thuốc tím, 

ceseran.v.v... và tuỳ điều kiện có thể phải kích thích nảy mầm, xử lý làm to hạt (với 

gieo bằng máy bay). 
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*  Phương pháp trồng rừng bằng cây con 

Trồng rừng bằng cây con là dùng cây con, chủ yếu đã được nuôi dưỡng trong 

vườn ươm một thời gian, làm nguyên liệu để trồng rừng. Đây là phương pháp trồng 

rừng chắc chắn nhất và được áp dụng rộng rãi nhất, so với trồng rừng bằng gieo hạt 

thẳng có những ưu khuyết điểm sau: 

Ưu điểm:  

+ Cây con đem trồng có đủ thân, rễ, lá nên có sức đề kháng cao sơ với hoàn 

cảnh, chủ yếu là khô hạn và cỏ dại, vì vậy phương pháp trồng rừng này có thể áp dụng 

trong mọi lập địa. 

+ Tiết kiệm được hạt giống, giảm được thời gian và số lần chăm sóc. 

Nhược điểm: 

Phương pháp này là quá trình sản xuất phức tạp đòi hỏi nhiều chi phí sức lao 

động do phải ươm cây, do vận chuyển cây con nên giá thành thường cao hơn so với 

gieo hạt thẳng, cây con dễ bị tổn thương cơ giới và hệ rễ bị biến hình. 

Đặc điểm kỹ thuật: 

+ Loại cây con: Cây con sử dụng để trồng rừng có thể chia làm hai loại: 

Cây con được tạo thành từ hạt giống (cây thực sinh) bao gồm cây gieo ươm ở 

vườn ươm (cây gieo, cây cấy, cây thân cụt) và cây dại (tái sinh tự nhiên từ hạt). 

Cây con được tạo thành từ thân, cành, rễ (cây phân sinh). 

Trong công tác trồng rừng của ta hiện nay loại cây con được sử dụng phổ biến 

nhất là những cây được gieo ươm nuôi dưỡng ở vườn ươm từ hạt giống, cây dại rất ít 

được sử dụng vì số lượng đủ tiêu chuẩn ít, phân tán, chỉ có thể lợi dụng để trồng dặm 

trên diện tích hẹp vào những năm thiếu cây con. 

+ Tiêu chuẩn cây con đem trồng: Tỷ lệ sống thời gian ổn định sau khi trồng và 

tốc độ sinh trưởng ban đầu của rừng, ngoài ảnh hưởng của điều kiện lập địa, kỹ thuật 

trồng, chăm sóc, còn do cây con đem trồng có đủ tiêu chuẩn hay không quyết định. 

Tiêu chuẩn cây con bao gồm phẩm chất và tuổi. Đánh giá phẩm chất cây con tốt 

hay xấu, chủ yếu căn cứ vào hình thái cây ươm, biểu hiện ở đường kính cổ rễ, chiều 

cao thân cây phải đạt được một kích thước nhất định tuỳ theo loài cây. Ngoài ra với 

cây lá kim phải còn ngọn, cây lá rộng không được tỉa cành và một số tiêu chuẩn khác 

như không bị sâu bệnh, tổn thương cơ giới.v.v... 

Về tuổi cây con, tuỳ theo mục đích, điều kiện lập địa, trạng thái hoàn cảnh của 

nơi trồng rừng, giá thành rừng trồng.v.v... mà quy định tuổi khác nhau. Trồng cây con 

nhỏ tuổi, ít tốn công chăm sóc ở vườn ươm và công vận chuyển, song sức chống đỡ với 

khô hạn, cỏ dại và thời tiết bất lợi, nói chung là yếu, mặt khác thường tốn công chăm 

sóc sau khi trồng. Cây con lớn tuổi có sức chống cỏ dại xâm lấn, chống hạn cao, sau 
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khi trồng rừng mau khép tán, giảm được công chăm sóc, song thời gian nuôi cây ở 

vườn ươm kéo dài, tốn công vận chuyển, cây dễ bị tổn thương cơ giới. Vì vậy với mỗi 

loại cây khác nhau, thậm chí cùng một loại cây, song phải tuỳ điều kiện cụ thể mà quy 

định tuổi cho thích hợp. Những năm gần đây do trình độ cơ giới hoá cao trong bứng 

cây, vận chuyển, trồng và để đạt mục đích rừng sau khi trồng nhanh chóng cho gỗ hoặc 

phát huy tác dụng phòng hộ, ở một số nước lâm nghiệp tiên tiến, có khuynh hướng 

dùng cây con có tuổi tương đối lớn để trồng. 

+ Thời vụ trồng: Chọn mùa trồng chuẩn xác không những đảm bảo tỷ lệ sống 

cao, mà còn ảnh hưởng tốt tới thời gian ổn định và thời gian sinh trưởng ban đầu của 

rừng non. 

Rừng sau khi trồng nói chung không có điều kiện để tưới mà chủ yếu lợi dụng 

nước mưa và độ ẩm sẵn có của đất để khôi phục những hoạt động sinh lý bình thường 

của cây trồng. Đất trồng rừng thường khô hạn, nếu chọn thời vụ không đúng, cây trồng 

bị chết hàng loạt hoặc bị ''chột'' một thời gian dài, mới sinh trưởng bình thường. Để 

đảm bảo rừng trồng có tỷ lệ sống cao, cây trồng mau bén rễ, về mặt kỹ thuật phải giải 

quyết được một đặc điểm có tính nguyên tắc là sự cân bằng giữa thoát hơi nước của lá 

và lượng nước hút được của hệ rễ, trong những ngày đầu sau khi trồng, hệ rễ ít nhiều bị 

tổn thương, nước hút được thường yếu, thậm chí tạm ngừng, trong khi đó bộ phận trên 

mặt đất vẫn không ngừng thoát hơi nước. 

Quá trình sinh trưởng của hệ rễ, thân cây, cành lá phụ thuộc chặt chẽ vào hiện 

tượng thời tiết có tính chu kỳ hàng năm, mùa xuân bộ phận dưới mặt đất bắt đầu sinh 

trưởng sớm hơn bộ phận trên mặt đất, mùa thu khi thân, cành lá đã kết thúc sinh 

trưởng, song hệ rễ vẫn tiếp tục sinh trưởng trong một thời gian nữa với những cây rụng 

lá mùa đông, chúng ta có thể lợi dụng đặc điểm sinh lý này để chọn mùa trồng có lợi 

nhất, đó là lúc bộ phận trên mặt đất đã ngừng những bộ phận dưới mặt đất vẫn đang 

tiếp tục sinh trưởng, trồng vào thời gian này có thể giảm tới mức tối đa sự mất cân 

bằng nước, cây mau bén rễ. 

Xuất phát từ đặc điểm khí hậu, đất đai và đặc tính sinh vật học của đa số loài 

cây trồng chủ yếu ở nước ta, nói chung các tỉnh phía bắc, mùa trồng chính cho hầu hết 

loài cây là mùa thu, mùa xuân. Các tỉnh miền trung và các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng 

của gió tây nam ( gió lào) khô nóng là mùa thu, các tỉnh phía nam vào mùa mưa. 

Trong thực tiễn sản xuất để giảm sự căng thẳng về nhân lực do thời vụ trồng quá 

ngắn, nhiều cơ sở sản xuất muốn '' nới rộng '' thời vụ trồng, cần thấy rõ tính chất 

nghiêm ngặt của thời vụ trồng, cần nhận thức rõ cơ sở lí luận và ý nghĩa kinh tế của 

thời vụ trồng, nơi nào giải quyết tuỳ tiện theo cảm tính đều thất bại hoặc không đưa lại 

kết quả mong muốn, giá thành trồng rừng thường cao do phải trồng dặm quá nhiều. 
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+ Bảo vệ và quản lý cây con trước khi trồng: Như trên đã trình bày tỷ lệ siống 

của rừng trồng cao hay thấp có liên quan đến sự cân bằng nước trong cơ thể thực vật, 

để giải quyeưét vấn đề này về mặt kỹ thuật, trước khi trồng phải hạn chế ở mức thấp 

nhất sự mất nước của cây, vì vậy phải chú ý ngay từ khâu bứng cây, bao gói, vận 

chuyển cây tới chỗ trồng, mặt khác để làm cho nội bộ cây đạt được đến cân bằng nước 

có thể sử lý cây con trước khi trồng như cắt bớt cành lá, cắt thân (trồng cây thân cụt), 

hồ phân rễ cây, để cây trong điều kiện thoáng mát, đủ ẩm.v.v... 

+ Kỹ thuật trồng: Dựa vào nguyên liệu để trồng rừng về mặt kỹ thuật để chia 

làm hai loại: trồng cây rễ trần và cây có bầu, trong mỗi loại dựa vào công cụ sử dụng 

lại có thể chia ra rồng bằng thủ công (cuốc, súc vật kéo), bằng cơ giới với thủ công. 

Trồng bằng cuốc theo hố với cây con có bầu và rễ trần là phương thức trồng phổ 

biến nhất của ta hiện nay, các phương thức khác hầu như chưa được áp dụng trong san 

xuất. 

Trồng cây rễ trần đỡ tốn công vận chuyển, năng xuất trồng cao, giá thành rừng 

trồng thường hạ hơn trồng cây có bầu, song tỷ lệ sống thường thấp hơn, kỹ thuật trồng 

thường chú ý những điểm sau: 

+ Bảo vệ bộ rễ không bị khô héo vì nắng gió, bị giập nát. 

+ Đặt cây con vào chính giữa hố hoặc rãnh cày, thân thẳng đứng, rễ cọc không 

uốn cong, rễ ngang và rễ con phan giải tự nhiên không bị tụm lại. 

+ Độ sâu lấp đất chủ yếu căn cứ vào thành phần cơ giới và độ ảmm của đất. Với 

đất thục, đất có thành phần cơ giới nhẹ, Đất khô hạn có thể sâu hơn so với đất hoang, 

đất có thành phần cơ giới nặng, đất ẩm ướt. Nói chung với hầu hết các loài cây chỉ nên 

để đường kính cổ rễ thấp hơn mặt đất từ 2-3
cm

. 

Đất và rễ cây phải tiếp xúc chặt chẽ với nhau, do đó khi trồng phải làm đất nhỏ, 

loại bỏ đá cục, cỏ dại lẫn trong đất và nén chặt. 

 Kỹ thuật trồng cây có bầu cần chú ý những đặc điểm sau: 

+ Phải đảm bảo kỹ thuật bứng bầu, trường hợp cây con được nuôi trong bầu 

dinh dưỡng, nếu rễ cọc đâm vượt quá bầu xuống đất phải thực hiện đảo bầu hoặc xén 

rễ trước khi mang đi trồng từ 2-4 tuần lễ. 

+ Đặt bầu vào giữa hố hoặc rãnh cày, bầu và thân thẳng đứng, đường kính cổ rễ 

cách mặt đất 2-3
cm

, lấp đất tơi nhỏ (loại bỏ đá cục, cỏ dại) và nén chặt xung quanh bầu 

(tránh làm vỡ bầu). Nếu vỏ bầu bằng chất dẻo polietilen trước khi lấp đất phải xoá bỏ 

vỏ bầu và hệ rễ phát triển được bình thường. 

*  Phương pháp trồng rừng bằng cây phân sinh 

- Ưu khuyết điểm: 
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Trồng rừng băng cây phân sinh băng phương pháp lợi dụng sự sinh sản vô tính 

của cây rừng như thân, rễ để làm nguyên liệu trồng. 

Phương pháp này có ưu điểm là cây sinh trưởng nhanh, mau cho gỗ, ra hoa kết 

quả sớm, giữ được đặc tính di truyền tốt của bố mẹ. Song do cây có giai đoạn phát triển 

già nên đời sống của cây ngắn, chóng tàn, cho gỗ có đường kính bé. 

Phương pháp này chỉ áp dụng cho những loài cây có cơ quan dinh dưỡng có khả 

năng ra rễ và nếu trồng thẳng bằng hom chỉ thực hiện được trong điều kiện đất tương 

đối tốt (ẩm, tơi xốp). 

- Đặc điểm kỹ thuật: 

Kỹ thuật trồng rừng bằng cây phân sinh dựa vào nguyên liệu để trồng có thể 

chia ra hai trường hợp: 

+ Trồng bằng hom đã nuôi ở vườn ươm thành cây con có đủ thân rễ, lá, cành 

như cây con mọc từ hạt, kỹ thuật trồng tương tự như trồng bằng cây con. 

+ Dùng hom trực tiếp trồng trên đất trồng rừng, không qua giai đoạn ở vườn 

ươm, trong trường hợp này áp dụng các biện pháp kỹ thuật chọn hom, cắt cành và cắt 

hom như đã trình bày ở phần vườn ươm. Làm đất, thời vụ trồng tương tự như trồng 

bằng cây con. Tuy nhiên cần đặc biệt chú ý đến vấn đề chọn đất để trồng, thời gian đầu 

sau khi trồng, hom chưa ra rễ, việc hút nước được thực hiện qua miệng cắt của hom, 

nên đòi hỏi đất phải có độ ẩm thích hợp, thoát nước, đất trồng phải tơi nhỏ, trồng vào 

những ngày có thời tiết râm, ẩm. 

Những nơi đất cát rời rạc khô hạn, đất sỏi đá, đất úng trũng làm cho hom dễ bị khô 

hoặc thối mục, dều không thể áp dụng trồng bằng hom cắm trực tiếp trên đất trồng rừng. 

4.7. Chăm sóc rừng trồng 

Rừng sau khi trồng cho tới lúc khép tán trong giai đoạn này kẻ địch nguy hại 

nhất cho cây trồng là cây cỏ dại (cây bụi, tre nứa, cỏ dại). Cây cỏ dại đặc biệt là cỏ dại, 

do đặc tính có khả năng thích ứng phi thường và có sức đề kháng cao với điều kiện 

hoàn cảnh, sinh sản nhanh cho nên tranh cướp mãnh liệt nước, ánh sáng và dinh dưỡng 

khoáng với cây trồng cây co dại thường sống thành quần thể dày đặc nên không khí 

khó lưu thông , sâu bệnh hại dễ phát sinh, do đó làm cho cây trồng sinh rưởng yếu, 

thậm chí bị chết, các biện pháp chăm sóc rừng trồng trong giai đoạn đầu có ý nghĩa 

quyết định đến tỉ lệ sống cao, thời gian ổn định ngắn, tốc đọ sinh trưởng ban đầu 

nhanh. Kinh nghiệm thực tiễn những năm qua, nhiều lâm tường trồng rừng sau khi 

trồng do thiếu chăm sóc hoặc chăm sóc không đầy đủ, kết quả tỷ lệ sống rất thấp, nhiều 

nơi phải trồng lại nhiều lần. Kỹ thuật chăm sóc rừng trồng bao gồm: 

* Làm cỏ xới đất vun gốc 
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Xới đất nhằm phá vỡ đất mặt bị đóng váng, cắt đứt mao quản, giảm lượng nước 

bốc hơi, làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện giữ và thấm nước, thoáng khí, có lợi cho 

hoạt động của vi sinh vật trong đất. Vì vậy xới đất chính là giữ nước và tích nước cho 

đất, đặc biệt là những vùng khô hạn, song cũng cần nhận rõ xới đát không phải trong 

bất cứ điều kiện nào cũng cần thiết, ở vùng nước thừa không nên xới đất mà chỉ nên 

đắp xung quanh gốc. 

Mục đích chủ yếu của làm cỏ nhằm trừ bỏ hệ rễ và thân cành lá của cây cỏ dại 

tranh cướp nước, chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây trồng, nhìn chung cây cỏ dại là 

có hại, song trong điều kiện cụ thể nhất định, cây cỏ dại có độ che phủ nhất đinh, giảm 

được xói mòn và lượng nước bốc hơi vật lý của lớp đất mặt, giảm thấp ôn độ mặt đất, 

nên cây con có thể tránh được nguy hại của ánh sáng trực xạ của mặt trời. Cây con 

sống trong điều kiện có cây cỏ dại che bóng, nếu phát bỏ toàn bộ cây cỏ dại, để ánh 

sáng lọt xuống quá nhiều làm thay đổi hoàn cảnh quá đột ngột, cây trồng có thể bị chết, 

trong trường hợp này không nên phát bỏ toàn bộ cây cỏ dại. 

Hiện nay nhiều nước lâm nghiệp tiên tiến đã dùng hoá chất để diệt cỏ dại, thu 

được kết quả tốt, vấn đề này đã được trình bày ở phần vườn ươm. 

Làm cỏ xới đất là hai công việc thường được tiến hành cùng một lúc, song mỗi 

công việc có yêu cầu khác nhau, nên cần căn cứ vào điều kiện cụ thể mà quyết định 

cho phù hợp. 

Làm cỏ xới đất có thể tiến hành theo phương thức toàn diện hoặc cục bộ. 

Phương thức toàn diện thường áp dụng cho nơi có địa hình bằng, nơi có trồng nông 

lâm kết hợp, trên đất tre nứa mọc dày đặc. 

Phương thức cục bộ có thể làm theo dải hoặc theo hố. Phương thức làm cỏ xới 

đất và làm cỏ trên toàn bộ dải hoặc làm coe theo dải, xới đất theo hố. Phương thức này 

được áp dụng cho những nơi dọn rừng và làm đất theo dải, cây trồng ưa sáng, cây bụi 

dày đặc, nơi cải tạo rừng non có giá trị thấp, những vùng có độ dốc lớn dễ gây xói 

mòn. 

Làm cỏ xới đất theo hố là làm cỏ xới đất xung quanh gốc cây trồng với đường 

kính từ 0,6-1,2m. Phương thức này được áp dụng phổ biến cho các rừng trồng của ta 

hiện nay, đặc biệt là các vùng đất có cây dại thưa và thấp nhỏ. 

Sau khi trồng rừng, làm cỏ xới đất phải tiến hành trong nhiều năm, số cây dài 

hay ngắn là tuỳ thộc điều kiện lập địa, mật độ, tốc độ sinh trưởng của cây trồng, tình 

hình cỏ dại và cường độ kinh doanh. Nói chung thời gian làm cỏ xới đất kéo dài từ khi 

trồng xong cho tới khi rừng khép tán mới kết thúc (thường khoảng 3-5 năm). 

Số lần làm cỏ xới đất trong từng năm cũng phải tuỳ thuộc tình hình cụ thể mà 

quyết định. Đứng trên quan điểm sinh vật học mà nói số lần làm cỏ xới đất càng nhiều 



 

 

128 

càng tốt, song thực tế do sức lao động thiếu, kinh phí có hạn, vì vậy số lần làm cỏ xới 

đất thích hợp là đáp ứng yêu cầu nhất định để cây con sinh trưởng thuận lợi và kinh phí 

cho phép. Ở ta hầu hết các loài cây trồng chủ yếu hiện nay thường chăm sóc 3 năm 

liền, năm thứ nhất từ 1-2 lần, năm thứ hai 2-3 lần, năm thứ ba 1-3 lần. Trong trường 

hợp trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng hoặc bằng cây con có tuổi ở vùng 

khô hạn số lần chăm sóc có thể tăng lên, nơi làm đất kỹ, cỏ dại ít, cây sinh trưởng 

nhanh, mật độ trồng dày, số lần chăm sóc có thể giảm đi. 

Thời kỳ làm cỏ xới đất muốn đạt hiệu quả kinh tế cao phải căn cứ  vào đặc điểm 

sinh vật học của từng loại cây trồng, điều kiện khí hậu, đất đai, vào đặc tính của cây cỏ 

dại, mặt khác cần kết hợp với tình hình cung cấp nhân lực của từng địa phương mà 

quyết định. Nói chung thời kỳ làm cỏ xới đất tốt nhất nên tiến hành vào sát gần thời kỳ 

sinh trưởng mạnh nhất hoặc tạo điều kiện đất thấm và giữ nước nhiều nước nhất. ở nơi 

có loài cỏ sinh sản bằng hạt cần nắm vững nguyên tắc trừ từ nhỏ, trước khi có kết hạt, 

cỏ sinh sản bằng thân ngầm và mầm chồi phải diệt trừ vào thời kỳ cỏ sinh trưởng mạnh 

nhất, loài tre, nứa vào lúc măng đã ra lá. 

Độ sâu xới đất phải căn cứ vào loài cây trồng , điều kiện lập địa, vào mục đích 

chăm sóc.v.v... mà quyết định. Nói chung nơi lớp đất mặt khô hạn, đất ở dưới ẩm ướt, 

thời tiết kho hanh, độ sâu xới đất nên nông, tránh đem lớp đất ẩm xáo trộn lên làm mất 

nước, nếu chăm sóc trong khi mưa có thể xới sâu hơn để tạo điều kiện đất thấm và giữ 

nước, thoáng khí. Nếu đất khô hạn, mưa nhỏ chỉ có lớp đất mặt ảmm ướt nên xới sâu, 

đảo lớp đất mặt xuống dưới, đưa lớp đất khô lên trên. Độ sâu xới đất thay đổi trong 

phạm vi rất lớn, nói chung từ  2-3 cm đến 12-15 cm. 

Xới đất còn cần đảm bảo nguyên tắc không được làm tổn thương đến hệ rễ của 

cây trồng. Do đó mỗi lần xới đất phẩi điều tra tình hình phân bố của hệ rễ cây trồng và 

cỏ dại. Nhìn chung độ sâu xới đất tốt nhất nên sâu hơn độ sâu của rễ cây, cỏ dại và 

càng vào gần gốc cây trồng, độ sâu phải giảm dần. 

Làm cỏ xới đất thường kết hợp vun gốc, năm thứ nhất xới vun quanh gốc với 

đường kính 0,5m, vun cao 10 cm, năm thứ hai với đường kính 80 cm, cao 15 cm, năm 

thứ  ba với đương kính100 cm, cao 20 cm. 

* Bón phân 

Cây rừng cũng như các loài cây nông nghiệp trong quá trình sinh trưởng và phát 

triển đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng, nhưng trong đất, đặc biệt là đất nghèo xấu, các 

chất dinh dưỡng thường không đủ, đó là một trong những nhân tố hạn chế sự sinh 

trưởng phát triển của rừng trồng. Vì vậy bón phân (thường dùng phân vô cơ, phân vi 

sinh) là một biện pháp có hiệu quả rõ và nhanh đến nâng cao độ phì của đất và sinh 
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trưởng của rừng trồng, tác dụng và kỹ thuật bón phân như đã trình bày ở phần bón 

phân. 

* Tưới nước 

Tưới nước cho rừng trồng nhằm cung cấp nước cho cây và cải tạo đất, nhờ tưới 

nước đã nâng cao được tỷ lệ sống của rừng trồng, cây mau bén rễ, tạo điều kiện cho 

một số loài cây sinh trưởng chậm trở thành cây sinh trưởng nhanh, có thể làm thay đổi 

quy luật về mùa sinh trưởng hoặc kéo dài mùa sinh trưởng của một số loài cây. 

Lượng nước tưới, số lần và thời kỳ tưới phải căn cứ vào đặc điểm phân bố nông 

sâu của hệ rễ, vào quy luật của sinh trưởng của từng loài cây trong từng năm và từng 

giai đoạn tuổi, đồng thời phải căn cứ vào điều kiện lập địa và quyết định. 

Ở ta tưới nước cho rừng trồng chưa được áp dụng, ở nước ngoài, vấn đề tưới 

nước cho rừng trồng đã được tiến hành từ lâu, nhưng hầu hết chỉ tưới cho những vùng 

khô hạn, mưa ít, mực nước ngầm quá thấp hoặc để tạo rừng có sản lượng cao, sinh 

trưởng nhanh. 

4.7.3.  Bảo vệ rừng trồng 

Muốn rừng trồng thành công, đi đôi với chăm sóc tốt, còn cần phải thực hiện 

một cách nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ. Công tác bảo vệ rừng trồng bao gồm: 

- Phòng hoả: Ở nước ta cháy rừng thường xảy ra vào mùa khô với các rừng cây 

lá kim chủ yếu là thông, cây lá rộng chủ yếu là bạch đàn, tràm.v.v... nguyên nhân chính 

gây ra cháy rừng, thông thường do đốt cỏ để săn bắn, chăn nuôi, làm nương rẫy.v.v... 

vì vậy để phòng chống cháy rừng cần phải áp dụng các biện pháp sau: 

Xung quanh rừng trồng, ở gần các nguồn lửa (gần đường giao thông, gần khu 

dân cư v.v...) nên lập các dải phòng hoả rộng 30-100m. Nếu diện tích rừng trồng thành 

những ô có diện tích khoảng 200 ha. Trên các dải phòng hoả có thể trồng cây lá rộng 

khó cháy hoặc để trống, hàng năm đến mùa dễ cháy phải phát bỏ cây cỏ dại. 

Đi đôi với các biện pháp trên cần có quy chế bảo vệ rừng, tăng cường giáo dục 

trong quần chúng và tổ chức các đội cứu hoả với những trang bị tối thiểu. 

 - Phòng chống sự phá hoại của người và gia súc 
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CHƢƠNG 5 

KỸ THUẬT GÂY TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY RỪNG 

 

5.1. Kỹ thuật gây trồng một số loài cây đặc sản rừng và cây lấy quả 

5.1.1. Cây Quế  (Tên khoa học: Cinnamomum cassia Neesex Blume) 

5.1.1.1. Giá trị sử dụng 

Quế là cây đặc sản có giá trị, lá, hoa và vỏ Quế dùng để sản xuất tinh dầu. Tinh 

dầu Quế dùng trong công nghiệp dược phẩm, thực phẩm và là nguyên liệu quý dùng để 

xuất khẩu. 

Gỗ lúc nhỏ có thể làm gỗ trụ mỏ, gỗ lớn dùng trong xây dựng, có thể làm gỗ dán 

lạng, vỏ bút chì, hoặc làm nguyên liệu giấy và các đồ mộc thông thường. Là cây trồng 

trong cải tạo rừng và vườn rừng. 

5.1.1.2. Đặc điểm hình thái 

Cây thân gỗ sống lâu năm, cao trung bình 18 - 20m, đường kính ngang ngực có 

thể tới 40-45 cm, thân thẳng tròn, tán lá tương đối hẹp, vỏ mầu xám nâu, vỏ và lá có 

mùi thơm dễ chịu. 

Lá đơn mọc cách hoặc gần đối, thuôn dài có thể tới 20 cm, rộng 4-6cm, phiến lá 

cứng có ba đường vân đặc trưng của lá quế. 

Hoa tự chùm sim, đầu cành nhánh mang những hoa trắng nhỏ, cuống dài 1,4 -

2,5cm. Quả dài 12-15cm. 

5.1.1.3. Đặc điểm sinh thái 

Quế là loài cây nhiệt đới thích hợp ở những vùng ẩm, mưa nhiều, lượng mưa 

hàng năm trên 1800mm. Nhiệt độ bình quân năm 20-21
0
C. Độ ẩm không khí trên 80%. 

Độ cao so với mặt nước biển: ở miềm Bắc: 200m, miền Trung 500m, miền Nam 700m. 

Quế có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau (trừ đất đá vôi, đất cát, đất ngập 

úng), đất phát triển trên đá mẹ phiến thạch sét, phiến thạch mi ca, có độ dầy tầng đất 

trên 80cm, độ pH từ 4,5 - 5,5, phát triển không tốt trên đất phù sa quá xốp. 

Trong 2 năm đầu, Quế là cây cần được che bóng, sau đó ưa sáng hoàn toàn. 

Trong rừng tự nhiên cây tái sinh dưới tán cây mẹ. Trạng thái thực bì thích hợp với việc 

trồng quế là các dạng rừng thứ sinh nghèo kiệt, rừng phục hồi, rừng nứa hoặc cây bụi 

có cây gỗ rải rác, nương rẫy mới. Không trồng Quế trên đất trống đồi núi trọc, nơi chỉ 

có thảm cỏ, cây bụi chịu hạn, cỏ tranh xấu, nơi không có hoàn cảnh rừng.   

* Phân bố 

Cây mọc tự nhiên ở Trung Quốc, ở Việt Nam Quế phân bố nhiều ở các tỉnh: 

Quảng Nam, Quảng Ngãi (Tuy Phước, Trà My, Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn), Nghệ 
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An (Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong), Thanh Hoá (Thường Sơn, Ngọc Lạc), Yên Bái, 

Quảng Ninh (Quảng Hà). 

5.1.1.4. Kỹ thuật gây trồng 

* Kỹ thuật thu hái hạt giống 

Cây trồng 5 -6 năm bắt đầu ra hoa, thường thu hái giống ở những lâm phần 

giống từ 15 - 30 tuổi. Chọn cây mẹ ở những lâm phần giống đã được chuyển hoá. Ở 

những nơi chưa có rừng giống, có thể chọn cây mẹ từ những cây mọc phân tán và thoả 

mãn những tiêu chuẩn sau đây:  

Cây sinh trưởng tốt, tán đều, cành lá xum xuê, chưa bị bóc vỏ, thân thẳng và 

không bị sâu bệnh. 

Chu kỳ sai quả 2 -3 năm, ở những năm này tỷ lệ cây ra hoa có thể đạt 80-90 %, 

số cây đậu quả 45 - 55%. Những năm mất mùa tỷ lệ này chỉ đạt 5 - 10%. Sản lượng 

trung bình của lâm phần 15 tuổi là 20 - 30kg/ha/năm. 

Thời gian thu hái quả chín từ tháng 1 đến tháng 3, khi vỏ quả chuyển từ mầu 

xanh sang mầu tím sẫm. Có thể thu hái bằng nhiều cách như trèo cây hái quả, dùng các 

dụng cụ thu hái hoặc phát dọn sạch xung quanh tán cây giống trước mùa thu hái một 

tháng để nhặt hạt rơi rụng. Không chặt cành để hái qủa, không thu hái quả non. 

Sử dụng giống để trồng rừng: Quế Yên Bái trồng ở phía Bắc, Quế Thanh Hoá - 

Nghệ An trồng ở Thanh Hoá - Quảng Bình, Quế Quảng Nam - Quảng Ngãi trồng ở 

phía Nam. 

* Tách hạt ra khỏi quả 

Quả Quế thu hái về phải phân loại, những quả chưa thật chín được ủ lại thành 

đống từ 1-3 ngày để quả chín đều, đống ủ không cao quá 50cm và phải thông gió, mỗi 

ngày đảo lại một lần. Khi quả chín đen đem sát và đãi lớp vỏ thịt trong nước sạch để 

thu hạt, hong khô hạt ở nơi râm mát khi hạt đã ráo nước cho vào bảo quản. 

Một số thông tin cơ bản: 

Tỷ lệ chế biến: 2 - 2,5 kg quả/1kg hạt 

Trọng lượng 1000 hạt: 263,16g 

Số lượng hạt trong 1kg: 3000 - 5000 hạt 

Tỷ lệ nảy mầm: 80% 

Độ thuần: > 95% 

* Bảo quản hạt giống 

Bảo quản trong cát ẩm ở nhiệt độ bình thường: Độ ẩm của hạt khi đưa vào bảo 

quản từ 34 -35%, hạt được trộn đều với cát có độ ẩm từ 15 - 16% theo tỷ lệ 1 hạt + 2 

cát (theo thể tích). Hạt bảo quản được đánh thành từng đống, cao không quá 20cm, bề 

rộng từ 80-100cm, không để luống hạt bị chiếu nắng hoặc mưa dột. Trong quá trình 
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bảo quản 2-3 ngày đảo hạt 1 lần, nếu cát bị khô phải bổ sung nước (phải sàng riêng hạt 

và cát khi bổ sung nước). Phương thức bảo quản hạt này có thể duy trì sức sống của hạt 

từ 15-20 ngày với tỷ lệ nảy mầm suy giảm từ 5-10%. 

Bảo quản trong túi PE ở nhiệt độ thấp. Độ ẩm của hạt khi đưa vào bảo quản từ 

34-35%, hạt được trộn với cát ẩm tỷ lệ như trên, đựng trong chum hoặc thùng tôn bên 

trên bề mặt phủ một lớp cát dầy 30cm. Trong thời gian bảo quản thường xuyên kiểm 

tra chuột phá hoại. Nếu cát bị khô phải bổ sung thêm nước và giữ ở nhiệt độ 5-10
0
C, 

phương thức này có thể duy trì sức sống của hạt vài ba tháng. 

* Kỹ thuật gieo ƣơm 

 Xử lý và gieo hạt: 

Rửa sạch hạt, loại bỏ hạt thối, hạt lép, ngâm hạt trong nước ấm từ 30-40
0
C trong 

3 giờ, vớt ra để ráo nước, ngâm tiếp vào thuốc tím có nồng độ 0,1% trong 15 phút hoặc 

dung dịch Boóc đô nồng độ 1% trong 3-4 phút. 

Hong hạt cho ráo nước rồi đem gieo, khi gieo rải hạt đều trên mặt luống với số 

lượng 3kg hạt/1m
2
, dùng cát mịn hoặc đất nhỏ phủ kín hạt (0,3 -0,5cm), thường xuyên 

tưới phun  đủ ẩm cho luống gieo, đến khi hạt nảy mầm dài 1cm đem cấy vào bầu hoặc 

luống ươm để tạo cây rễ trần. 

 Cấy hạt mầm: 

Tưới nước cho luống cấy và luống bầu đủ ẩm trước khi cấy hạt từ 1-2 giờ, độ 

sâu cấy hạt từ 0,5-1cm, chú ý đặt phần chóp rễ của cây mầm xuống phía dưới, lấp kín 

bằng đất mịn dày 0,3-0,5cm. 

Che tủ mặt luống bằng rơm dạ hoặc cỏ tranh, ràng ràng đã phơi khô, tẩy trùng 

bằng Cerezan hoặc thuốc tím  0,05%. 

Tưới nước thường xuyên để đủ ẩm cho luống cấy hoặc luống bầu, khi cây mầm 

hình thành trên mặt đất thì dỡ bỏ vật liệu che phủ. 

Có thể áp dụng gieo hạt trực tiếp vào bầu: hạt sau khi xử lý, cho hạt vào túi vải 

ủ trong bao tải, mỗi ngày rửa chua 1-2 lần, đến khi hạt nứt nanh đem gieo vào bầu kích 

thước 9x15cm. Thành phần ruột bầu: 80%đất tầng A + 20% phân chuồng hoai. Gieo 

vào mỗi bầu một hạt, độ sâu lấp đất từ 0,3 -  0,5 cm. Thời vụ gieo vào tháng 2-3. 

 Chăm sóc cây con: 

Từ 1-3 tháng đầu che bóng 70-80%, tránh ánh sáng trực xạ; Từ 4-6 tháng tuổi 

che bóng 40-50%; Từ tháng thứ 7 cần dỡ bỏ giàn che dần cho đến trước khi đem cây 

con đi trồng 1 tháng phải dỡ bỏ hết giàn che. 

Tưới nước, làm cỏ, bón thúc:  
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Trong khoảng 15 ngày đầu sau khi cấy hạt mầm phải tưới nước đều đặn và luôn 

giữ ẩm cho luống cây, lượng nước tưới từ 3-4 lít/m
2
 sau đó giảm dần; vào những ngày 

trời âm u, mưa nhiều cần đánh rãnh thoát nước và mở bớt giàn che.   

Sau 15 ngày đến 1tháng cần tiến hành nhổ cỏ, phá váng trên mặt bầu. Kết hợp 

phòng trừ sâu bệnh hại, có thể dùng dung dịch Boóc đô nồng độ 1% hoặc Benlat nồng 

độ 0,05% phun 0,5 lít/1m
2
 theo định kỳ 15 ngày/1lần  để phòng trừ bệnh thối cổ rễ. 

Nếu bị sâu xám hại thì trực tiếp bắt hoặc dùng thuốc Malathion (Lythion- 25WP) pha 

nồng độ 0,1 % để phun 1lít/4-5m
2
. 

Bón thúc: nếu cây sinh trưởng chậm cần bón thúc bằng phân chuồng hoai từ 

tháng thứ 4, về sau có thể thêm phân NPK nồng độ 0,5 % (tưới 2-3 lít/1m
2
). Trước khi 

trồng 1 tháng thì không cần bón thúc và giảm lượng nước tưới. 

 Tiêu chuẩn cây con đem trồng 

Thời gian nuôi cây trong vườn từ 1 đến 2 năm. Trước khi đem cây con đi trồng 

từ 2-3 tháng phải đảo bầu cắt đứt các rễ cây ăn sâu xuống đất và giãn mật độ của bầu 

cho cây phát triển cân đối. 

Cùng với việc đảo bầu là phân loại cây con, cây có cùng chiều cao và mức độ 

sinh trưởng thì xếp vào cùng một khu vực, những cây sinh trưởng kém thì xếp riêng để 

có biện pháp chăm sóc tốt hơn. 

Nếu trồng rừng tập trung thì chiều cao cây đạt từ 25-30cm, đường kính cổ rễ 

0,4- 0,5 cm. Nếu trồng rừng phân tán trong các vườn hộ gia đình, chọn cây có chiều 

cao 50-60cm, đường kính 0,6- 0,8cm. Cây sinh trưởng tốt không sâu bệnh. 

* Kỹ thuật trồng rừng  

Quế được trồng theo 3 phương thức: 

 Trồng Quế dưới tán rừng nghèo kiệt sau khi khái thác hoặc rừng mới phục hồi 

sau nương rẫy có độ tàn che 0,3-0,4; Mật độ trồng 1000 - 2000 cây/ha, sau 2-3 năm 

ken dần các cây gỗ kém giá trị. 

 Quế trồng theo phương thức Nông Lâm kết hợp: Quế + Lúa nương; Quế + Sắn 

(hoặc Ngô, ý dĩ,…); Quế + cây cải tạo đất (Đậu triều, Cốt khí,…). Với cách trồng này 

sau 7-10 năm có thể chặt tỉa và sau 15-20 cho khai thác. 

 Trồng Quế kết hợp với cây ăn quả trong các vườn rừng: Quế trồng xen với cây 

ăn quả theo hàng cách nhau 5m, cây cách cây từ 3-4m tuỳ thuộc vào từng loài cây ăn 

quả. Với phương thức này nên trồng bằng cây con 2 tuổi. 

Xử lý thực bì theo nguyên tắc để lại độ tàn che ban đầu cho quế từ 0,3-0,4, xử lý 

theo băng và theo đường đồng mức. 

Làm đất cục bộ theo hố có kích thước 40x40x40cm, hố lấp phải cao hơn mặt đất 

tự  nhiên từ  2-3 cm. 
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Thời vụ trồng: ở phía Bắc trồng chính vào vụ xuân (tháng 1 đến tháng 3) và 

trồng vào vụ thu (tháng 8-9). Phía Nam trồng vào mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. 

 Chăm sóc rừng mới trồng: Nếu trồng theo phương thức Nông Lâm kết hợp thì 

việc chăm sóc cho cây nông nghiệp cũng là chăm sóc cho cây Quế; phải luôn chú ý 

không để cây nông nghiệp cũng như cây phù trợ cạnh tranh với Quế về ánh sáng, độ 

ẩm đất,  một năm chăm sóc ít nhất là 2 lần. 

Nếu trồng Quế trong băng, rạch hoặc dưới tán cây tái sinh tự nhiên thì cần chăm 

sóc cây theo chế độ sau: từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 chăm sóc mỗi năm 2 lần, từ 

năm thứ 4 đến khi khai thác chăm sóc mỗi năm 1 lần. 

Nội dung chăm sóc: Trồng dặm những cây Quế đã chết ở năm thứ nhất, phát 

dọn dây leo và những cây cỏ lấn át Quế, giữ ẩm cho gốc cây và phòng trừ sâu bệnh phá 

hoại. Xới xung quanh gốc với đường kính 1m, kết hợp bón phân NPK (bón cách gốc 

0,3-0,4cm) mỗi lần 50g/gốc cho những lần chăm sóc từ năm thứ nhất đến năm thứ 3. 

Trong quá trình chăm sóc phải điều chỉnh độ tàn che, đến năm thứ 4 Quế cần ánh sáng 

hoàn toàn. 

Nuôi dưỡng rừng khi khép tán: Tỉa thưa: Năm đầu khi rừng mới khép tán, cần 

xúc tiến tỉa thưa, đến năm thứ 5 mật độ còn 2000 cây/ha, năm thứ 15 còn 800- 

1000cây/ha, từ năm thứ 20 trở đi còn 500-800cây/ha. 

Bảo vệ rừng Quế: phòng chống cháy rừng, sâu bệnh hại. 

5.1.2. Thông Nhựa (Tên khoa học: Pinus merkusii J.et De  Vries) 

5.1.2.1. Giá trị sử dụng 

Thông nhựa là một trong những loài cây trồng rừng chủ yếu ở nước ta. Gỗ có 

nhiều nhựa, ở lõi nhiều hơn ở giác. Nhựa là sản phẩm chủ yếu của rừng Thông nhựa, là 

một đặc sản rừng có giá trị lớn. Từ nhựa chế biến được hai chất chính là dầu thông (tê 

rê ben tin) và tùng hương (cô lô phan). Các nguyên liệu trên rất cần thiết cho ngành 

công nghiệp sơn, véc ni, xen lu lô, dược phẩm, xà phòng,  giấy, chất dẻo,  mực, cao su. 

Cây thông 25-30 tuổi sinh trưởng tốt, có thể trích nhựa được 3-4kg nhựa/năm. 

Gỗ có vòng tăng trưởng hẹp, mịn mặt, vân rõ dùng làm đồ mộc gia dụng, bao bì, 

ván bề mặt trong toa xe. Gỗ nhỏ đường kính dưới 25-30 cm chưa có lõi, nhẹ, hàm 

lượng nhựa ít còn dùng làm nguyên liệu giấy. Thông nhựa hình dáng đẹp, mùi nhựa toả 

thơm cho nên được trồng làm cây phong cảnh cho các khu vực nghỉ mát, an dưỡng, 

danh lam thắng cảnh. Là cây trồng rừng công nghiệp và phủ xanh đất trống, đồi trọc. 

5.1.2.2. Đặc điểm hình thái  

Cây gỗ lớn, cao đến 25-30m và có thể hơn, đường kính ngang ngực 50-60cm có 

cây đến một mét, thân thẳng tròn, nhiều nhựa, vỏ dầy mầu nâu đỏ nhạt nứt dọc sâu. 



 

 

135 

Tán lá rộng, lá kim mầu xanh sẫm, dài 15-25cm. Gốc lá có bẹ dài 1-2cm. Quả nón, hạt 

hình trái xoan hơi dẹt. 

5.1.2.3. Đặc điểm sinh thái 

Thông nhựa thích hợp với vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, có nhiệt độ trung bình 

năm 22-25
0
C, cao nhất tuyệt đối 40

0
C, thấp nhất tuyệt đối 5

0
C. Lượng mưa trung bình 

năm 1500mm trở lên, độ ẩm tương đối của không khí là 80-84%.   

Thông nhựa là loài cây dễ tính, trong tự nhiên mọc được ở nơi đất xấu, khô kiệt, 

các loài cây khác không mọc được thì loài cây này mọc thuần loài và sinh trưởng bình 

thường. Thích hợp với đất có thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước, thoáng, độ pH từ 4,5 

-5,5. Không ưa đất sét nặng, đất kiềm, đất đá vôi. 

Thông nhựa là cây ưa sáng hoàn toàn, khi nhỏ chịu được bóng nhẹ, xanh quanh 

năm, tỉa cành tự nhiên kém. Rễ rất phát triển, ăn lan rộng có nơi tới 8-10m, rễ cọc đâm 

sâu, rễ có nấm cộng sinh. Thông nhựa sinh trưởng chậm, đặc biệt lúc nhỏ, sau 4-5 năm 

cây cao khoảng 1,5- 2m, đường kính 3-4cm. Ngoài 10 tuổi mọc nhanh hơn, mỗi năm 

sinh trưởng được một vòng cành. Cây bắt đầu ra hoa từ tuổi 10-12. Ra hoa tháng 5-6, 

tháng 9-10 năm sau quả chín. Nón quả không rụng, không có khả năng tái sinh chồi. 

* Phân bố 

Thông nhựa là loài cây đặc hữu của vùng khí hậu nhiệt đới Đông Nam Á. Nước 

ta Thông nhựa có ở nhiều nơi từ Đồng Nai, Lâm Đồng đến Quảng Nam qua Thừa 

Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình đến Quảng Ninh. Nhìn chung 

Thông nhựa được phân bố từ 11 đến 21 độ vĩ Bắc, ở độ cao dưới 800m, càng về phía 

Bắc độ cao càng xuống thấp, dưới 150m. 

5.1.2.4. Kỹ thuật gây trồng 

* Kỹ thuật thu hái quả 

Thường thu hái giống ở lâm phần giống từ 15 tuổi trở lên. Chu kỳ sai quả 2-3 

năm, ở những năm này tỷ lệ cây ra hoa có thể đạt tới 80-90%, ở những năm mất mùa tỷ 

lệ này chỉ đạt 5-10%, sản lượng trung bình của lâm phần 15 tuổi là 5kg/ha/năm. Thời 

gian thu hái: Quả chín và thu hái vào tháng 9-10 (miền Bắc), tháng 3-5 (miền Nam). 

Chỉ thị độ chín: Khi quả chín vỏ thường có mầu vàng nhạt, hoặc một phần vỏ 

quả có mầu cánh dán, mắt quả to mẩy, nhân hạt chắc cứng, hạt có nhiều dầu, một số 

mắt quả nứt ra để hạt tung ra ngoài. 

Cách thu hái: Trèo lên cây hoặc đứng dưới đất, dùng cù lèo móc giật từng quả 

chính, tuyệt đối không được bẻ cành. 

* Tách hạt ra khỏi quả 

Quả sau khi mang về phải phân loại, những quả chưa chín ủ lại thành từng đống 

từ 2-3 ngày cho quả chín đều, đống ủ không cao quá 50cm, phải thông gió, mỗi ngày 
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đảo lại một lần. Khi quả chín đem rải đều phơi dưới nắng nhẹ 3-5 nắng, khi hạt khô 

đem vò và sàng sảy cho hết tạp vật, thu hạt tốt và cho vào bảo quản. 

Tỉ lệ chế biến: 30-35kg quả/1kg hạt (các tỉnh phía Bắc), 65-70kg quả/1kg hạt 

(các tỉnh phía Nam). 

Số lượng hạt/1kg: 28000-31000 hạt. 

Tỷ lệ nảy mầm > 90%. 

Hàm lượng nước của hạt khi đem bảo quản: 7-8% 

* Bảo quản hạt giống 

Bảo quản khô ở nhiệt độ bình thường, hạt được đựng trong chum vại hoặc thùng 

gỗ, mỗi thùng đựng 20-30 kg, để ở nơi thoáng mát, phương thức này có thể duy trì sức 

sống của hạt tối đa không quá 1 năm. Nếu được giữ ở nhiệt độ ổn định 5-10% có thể 

duy trì sức sống của hạt đến vài ba năm. 

* Kỹ thuật gieo ƣơm 

 Xử lý  và gieo hạt: 

Trước khi gieo loại bỏ hạt thối, hạt lép, ngâm hạt trong nước ấm từ 40-45
0
 C để 

nguội dần trong 4-6 giờ, vớt ra để ráo nước, ngâm tiếp vào thuốc tím có nồng độ 0,01% 

trong 15 phút hoặc dung dịch Boóc đô nồng độ 1% trong 3-4 phút. Sau đó vớt ra cho 

vào túi vải ủ trong bao tải, mỗi ngày rửa chua 1 lần, khi hạt nứt nanh đem gieo hạt vào 

khay cát. Sau 8-10 ngày khi cây mầm có hình que diêm cao 2-3 cm được nhổ cấy vào 

bầu. Bầu có kích thước 8x12cm, đất đóng bầu nên chọn đất phát triển trên đá mẹ phiến 

thạch, phấn sa, gneis, granit, trên có thực bì Tế guột, Sim,  Mua, Thao kén,  Sầm sì,  

Me rừng, che phủ trên 50% mặt đất. Thành phần ruột gồm 80% đất tầng A + 20% phân 

chuồng hoai, những nơi gần rừng Thông nên lấy đất ở rừng Thông và thêm 1% 

supelân. Có thể gieo trực tiếp hạt  đã nứt nanh vào bầu, hạt gieo giữa bầu, độ sâu lấp 

đất 0,5-1cm. Thời vụ gieo tháng 2-3 và tháng 9-10, thời gian nuôi cây trong vườn ươm 

6 tháng đến 1năm. 

 Chăm sóc cây: 

Thường xuyên tưới nước đảm bảo độ ẩm thích hợp cho cây, tuỳ theo tình trạng 

của cây và độ ẩm thực tế của đất để quyết định số lần tưới trong ngày. Trung bình 

trong 3 tháng đầu mỗi ngày tưới 1 lần, lượng nước tưới 4-5 lít/1m
2
. Làm cỏ phá váng 

cho cây theo định kỳ 15 ngày/1lần. Thông con ở thời kỳ 1-3 tháng đầu thường bị các 

bệnh phổ biến như lở cổ rễ, vàng còi, bạc lá. Khi có bệnh lở cổ rễ xuất hiện thì ngừng 

tưới nước, xới xáo phá váng cho đất khô, nhổ hết cây bị bệnh và phun Boóc đô 0,5% 

với 1 lít dung dịch/4m
2
 1 tuần 2 lần. Nếu thấy cây bị vàng còi hoặc bạc lá dùng sulphat 

đạm và supelân để tưới cho cây, pha nồng độ 0,1-0,2% tưới 2,5lít/1m
2
 (2 ngày tưới 
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1lần), sau khi tưới nước phân phải tưới rửa bằng nước lã. Khi cây 4-5 tháng tuổi trở lên 

phải áp dụng biện pháp phòng trừ bệnh rơm lá thông bằng dung dịch Boóc đô. 

 Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: 

Cây khoẻ mạnh, không sâu bệnh, chiều cao tối thiểu là 14 -20cm, đường kính cổ 

rễ 4-7mm. 

*Kỹ thuật trồng rừng 

 Làm đất dọn thực bì: 

Thông nhựa chủ yếu được trồng trên đồi núi trọc, đất trơ sỏi đá, đất có trảng cỏ 

hay cây bụi thấp. Trừ nơi có thực bì cao và dầy thì mới dọn toàn diện, cần thiết có thể 

đốt, còn nhìn chung thực bì thưa và ít thì chủ yếu dọn xung quanh hố và đào hố. Hố 

được đào trước mùa trồng 1-2 tháng, kích thước 30x30x30cm, đất cuốc lên phải được 

băm nhỏ và lấp đầy hố. Nhất thiết phải bố trí các băng không trồng rộng 10-12m để 

cản lửa và phòng chống sâu bệnh. Thường cứ khoảng 200m (theo chiều ngang, hoặc 

trên sườn dốc dài) có 1 băng chừa. 

 Thời vụ trồng: 

Tuỳ điều kiện từng nơi có thể trồng rừng trong vụ xuân hoặc vụ thu (miền Bắc), 

không trồng vào những ngày có nắng to, gió mạnh hoặc hanh khô. Từ Nghệ An trở vào 

trồng vào vụ thu, các tỉnh miền Nam trồng vào mùa mưa. 

 Mật độ trồng: 

Từ 2500-3000cây/ha, hoặc 4000-5000cây/ha khi có điều kiện kết hợp trồng lấy 

củi, hoặc 1500-2000cây/ha khi có điều kiện trồng kết hợp với cây nông nghiệp. 

 Chăm sóc rừng trồng: 

Một, hai tháng sau khi trồng thấy số cây chết trên 10% thì cần tiến hành trồng 

dặm ngay (chậm nhất trong vụ trồng tiếp theo), chọn cây khoẻ tốt, trồng đúng kỹ thuật 

và thời tiết để đảm bảo tỷ lệ sống 100%. Chăm sóc trong 5 năm mỗi năm 2 lần, tiến 

hành vào vụ xuân và vụ thu. Nội dung chủ yếu là phát dây leo, cây bụi, làm cỏ xới đất, 

vun gốc và bón phân, đặc biệt lưu ý dọn thực bì khô để phòng cháy trong mùa khô 

hanh. 

Sau khi rừng Thông khép tán, rừng Thông nhựa thường có nhiều sâu bệnh hại 

như sâu đục nõn, bệnh rơm lá Thông, đáng chú ý là Sâu Róm Thông thường phá hoại 

nhiều nhất. 

Phải theo dõi, lập kế hoạch dự tính, dự báo thực hiện các biện pháp phòng trừ. 

Rừng khép tán được 1-2 năm tiến hành tỉa thưa lần 1 (vào cuối tuổi 8 hoặc đầu 

tuổi 9), sau đó cứ sau 5 năm tiếp tục tỉa thưa 1 lần, tuỳ theo mục đích kinh tế và tình 

hình sinh trưởng của rừng. Riêng kinh doanh lấy nhựa, số lần tỉa thưa được tiến hành 

2-3 lần, lần thứ nhất khi cây trồng được 6-7 tuổi, lần thứ 2 cách lần thứ nhất 4-5 năm, 
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cường độ tỉa thưa 30-50% số cây có trong lâm phần, số cây cuối cùng giữ lại khoảng 

800cây/ha. Rừng đạt tuổi 25-30 đường kính ngang ngực 25-30cm có thể trích nhựa, 

trung bình mỗi năm cho 4-5kg nhựa/cây, thời gian trích nhựa từ 50-60năm.  

Rừng Thông trồng với mục đích phòng hộ chống xói mòn do nước, nhìn chung 

không tỉa thưa mà chỉ chặt vệ sinh. 

Rừng trồng để lấy gỗ làm bột giấy, gỗ mỏ, sau khi rừng khép tán và bắt đầu có 

sự phân hoá nên tiến hành tỉa thưa lần thứ nhất, lần thứ 2 cách lần thứ nhất từ 4-5 năm, 

cường độ tỉa thưa 20-30% cây trong lâm phần. Mật độ giữ lại cuối cùng là 1600cây/ha, 

khai thác trắng sau đó trồng lại. Tuổi thành thục công nghệ 15-18 tuổi. 

5.1.4. Cây trám trắng (Tên khoa học: Canarium album Raeusch) 

5.1.4.1. Giá trị sử dụng 

Gỗ của Trám Trắng nhẹ, mềm mịn được sử dụng trong xây dựng, gỗ dán lạng, 

có thể dùng làm bột giấy và đóng đồ mộc thông thường. Nhựa dùng trong y học, công 

nghiệp thực phẩm, sơn, nước hoa, giấy và hương. Quả ăn được, hạt ép dầu làm nhân 

bánh. Là cây trồng bóng mát, vườn rừng, nông lâm kết hợp, làm giàu rừng và phục hồi 

rừng tự nhiên. 

5.1.4.2. Đặc điểm hình thái 

Cao gỗ cao 20-30m, thân thẳng tròn, vỏ mầu màu xám. Lá kép lông chim, lá 

chét hình trái xoan hoặc ô van, mặt trên màu xanh đậm, mặt dưới nhạt hơn, hoa đơn 

tính cùng gốc. Quả hạch hình trái xoan, dài 2,5-3,5 cm, hạch thường có 6 múi, hai đầu 

nhọn, có khả năng tái sinh hạt, chồi tốt dưới tàn che 0,4-0,5. 

5.1.4.3. Đặc điểm sinh thái 

Trám Trắng phù hợp với hầu hết các loại đất có nguồn gốc đá mẹ khác nhau, 

thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến sét nhẹ, mùn còn khá, tầng đất dày trên 50cm, thoát 

nước và còn tính chất đất rừng. Độ pH 4-5. Nhiệt độ trung bình năm 21-25
0
C, lượng 

mưa bình quân năm trên 1500mm. 

Trám Trắng là cây mọc nhanh, ưa sáng, mọc tốt xen kẽ với các loài cây hu đay, 

Đom đóm. Trong rừng tự nhiên thường ở tầng trên nhưng trong 2 năm đầu cần phải 

che bóng, sau đó hoàn toàn ưa sáng, là loài cây chịu nhiệt kém, thoát hơi nước mạnh. 

Cây trồng 5-6 năm bắt đầu ra hoa, cây ra hoa vào tháng 2-3, quả chín vào tháng 9-10. 

* Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở các nước Lào, Ấn Độ, Thái Lan. Ở Việt Nam 

có nhiều ở các tỉnh phía Bắc và Tây nguyên. Thường phân bố ở độ cao 100 - 750m. 

5.1.4. 4. Kỹ thuật gây trồng 

* Thu hái hạt giống: Cây lấy giống phải là những cây sinh trưởng tốt, thân 

thẳng, tán rộng, không sâu bệnh, lấy giống ở cây mẹ trên 10 tuổi trở lên, tốt nhất là lấy 

giống ở những lâm phần giống chuyển hoá.  
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Thu hái quả từ tháng 9-10, khi vỏ quả chuyển từ mầu xanh sang mầu vàng mơ, 

ăn có vị chua ngọt, nhân có màu trắng. Cách thu hái chủ yếu nhặt quả chín đã rụng 

hoặc dùng sào có móc để móc các chùm quả chín. Không được chặt cành, ken cây làm 

ảnh hưởng đến mùa quả sau. 

* Tách hạt ra khỏi quả 

Quả sau khi hái về phải loại bỏ những quả kém phẩm chất, ủ quả 2-3 ngày cho 

chín đều. Ngâm quả vào nước nóng khoảng 60
0
C (3 sôi 2 lạnh) trong thùng có lắp đậy 

kín. Sau 2-3 giờ vớt ra tách lấy hạt, phơi hạt trong bóng râm hoặc nắng nhẹ cho ráo 

nước phía ngoài hạt rồi gieo ngay hoặc đem bảo quản.   

Một số thông tin cơ bản:  

Đường kính quả: 1,8-2cm 

Chiều dài hạt 3-4cm 

Số lượng quả trong 1kg: 200-250 

Số lượng hạt trong 1kg: 500-600 

Tỷ lệ nảy mầm: 50-60% 

* Bảo quản hạt giống 

Hạt giống áp dụng một trong các phương pháp bảo quản sau: 

Bảo quản trong cát ẩm: hạt được trộn với cát theo tỷ lệ 1hạt + 2 cát (theo thể 

tích), có thể đánh thành luống cao 30 cm, hoặc đựng trong chum vại, phía trên phủ 1 

lớp cát dầy 20cm. Thường xuyên kiểm tra nếu thấy cát khô phải sàng cát riêng, phun 

ẩm cát và trộn hạt cho vào bảo quản như cũ. 

Bảo quản khô thông thường trong chum, vại sành để hở miệng trong thời gian 

dưới 2 tháng. 

Bảo quản trong túi PE, ở nhiệt độ thấp. Độ ẩm của hạt khi đưa vào bảo quản từ 

10-12%, hạt đựng trong túi PE được hàn kín để trong phòng lạnh có nhiệt độ ổn định 

5- 10
0
C, phương thức này có thể duy trì sức sống của hạt 5-6 tháng. 

* Kỹ thuật gieo ƣơm 

 Xử lý hạt và gieo ươm 

Trước khi gieo hạt ngâm trong nước lã hoặc trong nước nóng có nhiệt độ 70-

80
0
C và để nguội dần trong 10-12 giờ. Sau đó vớt ra trộn hạt vào cát có độ ẩm 20%, tỷ 

lệ 1hạt + 2 cát, vun hạt thành luống cao 7-10cm ở nền đất cứng ngoài trời, trên cùng rải 

một lớp cát dày 2-3cm. Dùng rơm dạ phủ lên trên hoặc làm giàn che kín ánh sáng. 

Kiểm tra hàng ngày để tưới nước giữ ẩm, sau 20 ngày hạt sẽ bắt đầu nảy mầm. Hoặc 

vớt hạt ra cho hạt vào túi ủ hạt mỗi ngày rửa chua 1lần đến khi hạt nứt nanh đem gieo 

vào bầu. 
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Tạo bầu: Sử dụng bầu PE có đáy đục lỗ, bầu ươm có kích cỡ 9x13cm cho cây 

con 6-7 tháng tuổi và cỡ 15x20cm cho cây con 9-12 tháng tuổi. Thành phần ruột bầu 

90% đất tầng A + 9% phân chuồng hoai và 1% supelân (tính theo trọng lượng bầu). 

Thời vụ gieo ươm tốt nhất là tháng 10-11 sau khi thu hái  và tách hạt ra khỏi quả 

xong. 

Cấy cây: khi hạt nảy mầm thì tiến hành cấy vào bầu, bầu được đóng sẵn và tưới 

đủ ẩm, có 2 cách cấy: 

Để cho cây mạ mọc lên khỏi mặt luống khi lá đã xoè hết và màu chuyển từ màu 

vàng sang xanh thì bứng đem cấy vào bầu, chú ý không làm đứt rễ. 

Chọn hạt nứt nanh đem cấy vào bầu, lấp kín đất dày 1cm, tưới nước ngay sau 

khi cấy xong. 

 Chăm sóc cây con: 

- Che bóng cho cây: trong 20 ngày đầu cây cần được che bóng 100%, sau đó 

giảm độ che bóng xuống 50%, khi cây đã ra 2-3 lá thật giảm độ che bóng xuống 25%. 

Dỡ bỏ giàn che trước khi trồng 1-2 tháng vào những ngày trời giâm mát để tránh cây 

con bị nắng đột ngột. 

- Làm cỏ tưới nước: trong 15 ngày đầu (sau khi cấy) cần tưới nước mỗi ngày 

một lần, sau đó 2 ngày tưới 1 lần, lượng nước tưới tuỳ thuộc vào độ ẩm của bầu và thời 

tiết nhưng phải đảm bảo bầu luôn đủ độ ẩm. 

Định kỳ 15-20 làm cỏ phá váng 1 lần kết hợp với việc điều chỉnh cho cây mầm 

đứng thẳng. Về mùa đông cần đề phòng sương muối nên tưới vào buổi sáng sớm để 

rửa lá cho cây. 

- Bón phân: sau khi cây con đã ra lá kép, chiều cao đạt trên 10cm thì tiến hành 

bón thúc cho cây bằng NPK theo tỷ lệ 2:3:1 với liều lượng 0,2 kg hoà trong 10 lít nước 

tưới 3lít/1m
2
, phải tưới rửa lá ngay sau khi tưới phân. Cây bình thường trong giai đoạn 

vườn ươm nên tưới phân 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng, phải ngừng tưới phân trước 

khi xuất vườn 1-2 tháng. 

- Phòng trừ sâu bệnh hại:  

Hạt Trám khi nảy mầm, Kiến và Chuột thường hay phá hoại cho nên cần phải 

có biện pháp phòng trừ, nếu phát hiện thấy kiến  phải tưới dầu hoả xung quanh luống ủ. 

Để đề phòng bệnh lở cổ rễ, trước lúc gieo hạt vào bầu hoặc luống đất cần phun 

Benlát với nồng độ 3-5%, lượng phun 10 lít lên 100 m
2 
 mặt bầu hoặc luống đất. 

Khi cây con bị bệnh lở cổ rễ thì ngừng tưới nước, dùng Benlát với nồng độ 3-

5%  phun hoặc Boóc đô với nồng độ 0,5-1% 1lít/4m
2
. 

Nếu có sâu cắn ngọn hay lá thì trực tiếp bắt hoặc dùng Melathion nồng độ 0,1% 

phun 1 lít/5m
2
. 
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- Đảo bầu: khi gieo ươm được 2 tháng thì tiến hành đảo bầu lần 1 và đảo lần thứ 

2 trước lúc xuất vườn từ 1-2 tháng. Chú ý tiến hành đảo bầu vào những ngày trời râm 

mát, che nắng và tưới thường xuyên cho cây đến khi cây ổn định. 

Kết hợp lúc đảo bầu lần 1 cần giãn cự ly giữa các bầu, khoảng cách tối thiểu 

giữa các bầu là 10cm, nhằm cho cây phát triển cân đối. 

- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn:  

Cây trồng theo phương thức rạch phải đạt các tiêu chuẩn sau: 

Tuổi cây: 9-12 tháng 

Chiều cao: 60-70cm 

Đường kính cổ rễ: 0,6-0,7cm 

Sinh trưởng bình thường, không bị cụt ngọn hoặc sâu bệnh. 

Cây con trồng theo các phương thức khác đạt các tiêu chuẩn sau: 

Tuổi cây: 6-7 tháng 

Chiều cao: 30-50cm 

Đường kính cổ rễ: 0,4-0,5cm 

Sinh trưởng bình thường, không bị cụt ngọn hoặc sâu bệnh. 

* Kỹ thuật trồng 

- Phương thức trồng: Có 3 phương thức trồng như sau: 

+ Trồng toàn diện có sử dụng cây phù trợ và cây che phủ đất: Thực bì được dọn 

sạch, giữa các hàng Trám có trồng cây họ đậu mọc nhanh để che bóng cho cây Trám ở 

giai đoạn đầu như: Keo Tai tượng, Keo lá tràm, Cốt khí, Đậu triều. Cốt khí và Đậu triều 

được gieo trước lúc trồng Trám từ 3-5 tháng, còn Keo được trồng cùng lúc với Trám 

Trắng. 

+ Trồng theo rạch: Rừng thứ sinh nghèo kiệt hay rừng phục hồi kém chất lượng, 

không đủ cây tái sinh, có thể xử lý thực bì và mở rạch cho thích hợp để trồng Trám Trắng. 

+ Trồng theo phương thức Nông Lâm kết hợp để che bóng cho Chè, Cà phê 

hoặc cây nông nghiệp khác. 

- Phương pháp trồng: Trồng bằng cây con có bầu đủ tiêu chuẩn. 

- Mật độ trồng:  

+ Trồng rừng toàn diện với mật độ là 1600 cây/ha. Trong đó Trám Trắng là 800 

cây/ha và cây phù trợ hay cây bản địa khác là 800cây/ha. Các cây được bố trí hỗn loài 

theo hàng. 

+ Trồng theo rạch: Mật độ 420cây/ha (cự ly 8x3m) 

+ Trồng theo phương thức Nông Lâm kết hợp: Mật độ 200-250cây/ha 

- Thời vụ trồng vào xuân, chọn những ngày trời râm mát để trồng và trồng khi 

đất trong hố ẩm. 
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- Chuẩn bị đất:  

+ Xử lý thực bì: Đối với phương thức trồng toàn diện, thực bì được phát trắng, 

dọn sạch, nơi có độ dốc dưới 20
0
 có thể đốt. 

Đối với phương thức trồng theo rạch: những cây cao trên 5m của lớp rừng cũ 

mở các rạch song song cách đều nhau (tốt nhất là rạch mở theo hướng Đông - Tây). Cự 

ly giữa các rạch từ 8-10m tính từ tâm rạch, trên rạch dọn sạch thực bì, chiều rộng của 

rạch từ 3-4m. Mỗi rạch trồng 1 hàng cây, cự ly giữa các cây là 2m. 

+ Cuốc, lấp hố: Hố trồng Trám có kích thước 40x40x40cm. Sau khi cuốc 15-20 

ngày thì lấp hố, lấp đất đầy bằng miệng hố, tâm hố cao hơn miệng hố từ 3-5cm. Công 

việc lấp hố tiến hành trước khi trồng 15-20 ngày. 

- Chăm sóc rừng trồng: Sau khi trồng chăm sóc 4 năm liền (kể cả năm trồng) 

+ Phát dọn thực bì, xới quanh gốc đường kính 1m, bón phân. Một năm chăm sóc 

2 lần và thời gian chăm sóc được tiến hành vào tháng 6-7 và tháng10-11 trong năm. 

Tiến hành tra dặm cây chết vào lần chăm sóc đầu tiên của năm thứ nhất. 

+ Phòng trừ sâu bệnh hại, cháy rừng và trâu bò phá hoại. 

+ Tỉa thưa, nuôi dưỡng rừng trồng: 

Với rừng trồng toàn diện có cây phù trợ: điều chỉnh tàn che, không để cây phù 

trợ che đầu ngọn cây Trám. Đến năm thứ 6-7 chặt 70% cây phù trợ và tỉa cây Trám 

sinh trưởng kém trên hàng. Đến 12-13 tuổi thì tiến hành tỉa thưa lần 2 chỉ để lại 300-

400 cây Trám/ha và chặt toàn bộ cây phù trợ. 

Với rừng trồng theo rạch chỉ tiến hành tỉa thưa theo hàng, lần 1 vào năm thứ 6-

7, cường độ tỉa thưa bằng 30 - 40% số cây. Tỉa thưa lần 2 vào lúc rừng đạt 15 tuổi, 

cường độ tỉa thưa bằng 30% số cây còn lại, mật độ cuối cùng khoảng 200cây/ha. 

5.2. Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lấy gỗ 

5.2.1. Cây Mỡ  (Tên khoa học: Manglietia glauca BL.) 

5.2.1.1. Giá trị sử dụng 

Gỗ mỡ có mầu trắng hoặc vàng nhạt, tỷ trọng ở độ ẩm 15% là 0,480. Dăm mịn, ít 

co rút, nứt nẻ, ít bị mối mọt, chịu được nắng mưa, dễ cưa xẻ, bào trơn, tiện, chạm trổ, bắt 

sơn. Là loại gỗ tốt được nhân dân ưa chuộng thường được dùng vào nhiều công việc: 

Công nghiệp dán lạng, bút chì, bột giấy, trụ mỏ, đồ mỹ nghệ, các đồ gia dụng bền đẹp. 

5.2.1.2. Đặc điểm hình thái 

Mỡ là cây gỗ thường xanh cao tới 25-30m, đường kính ngang ngực 30cm có thể 

tới 50-60cm. Thân tròn rất thẳng, vỏ mầu trắng bạc, thịt màu trắng có mùi thơm, chiều 

cao dưới cành đạt tối thiểu 3/4 chiều cao thân. Thân cây đơn trục, một ngọn chính, lúc 

non có hình tháp. Cành nhỏ mọc quanh thân. Lá đơn mọc cách, phiến lá hình trứng, 
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gân nổi rõ ở cả hai mặt, cuống lá mảnh. Hoa lưỡng tính, to, mầu trắng phớt vàng, mọc 

đơn độc ở đầu cành. Quả kép hình trụ.  

5.2.1.3. Đặc điểm sinh thái 

Cho đến nay, Mỡ tự nhiên trong rừng nguyên sinh hầu như không còn, những 

quần thụ Mỡ còn gặp đều là thuần loại thứ sinh phục hồi sau nương rẫy và những rừng 

trồng. Trong rừng tự  nhiên mọc xen với Kháo, Giổi, Chò Nâu, Vạng Trứng,… 

Mỡ thích hợp với nhiệt độ trung bình năm 22-24
0
C, tối cao 42

0
C, tối thấp -1

0
C. 

Lượng mưa từ 1400-2000mm/năm, độ ẩm không khí trên 80%.  Song Mỡ con mới 

trồng nếu gặp sương muối, nhiệt độ xuống thấp cũng bị hại, táp lá, héo ngọn.  

Mỡ phân bố ở độ cao 300-400m trở xuống, trong các hệ đồi bát úp, sinh trưởng 

tốt trên các loại đất feralit đỏ vàng, sâu ẩm, thoát nước, nhiều mùn, phát triển trên 

phiến thạch mica, Gneis, Poócphia. Tốt nhất trên đất rừng vừa mới khai thác xong. 

Không trồng được mỡ trên đất cỏ tranh, đồi trọc.  

Mỡ khi nhỏ trong 2 năm đầu cần ánh sáng yếu, độ che bóng 40-50%. Là cây 

chịu nhiệt kém, vào mùa hè có ánh sáng mạnh cũng cần có độ che bóng thích hợp thì 

mới sinh trưởng tốt, thoát hơi nước mạnh. 

 Lớn lên Mỡ đòi hỏi ánh sáng hoàn toàn. Hệ rễ rất phát triển, rễ cọc ăn sâu 2-

3m. Rễ ngang nhiều nhánh, ăn khá dài ra các hướng, song tập trung ở tầng đất mặt 

trong khoảng sâu 10-30cm. Mỡ tái sinh tự nhiên ít, chỉ thấy ở nơi có thảm tươi thưa. 

Có khả năng tái sinh chồi mạnh ở tuổi rừng non và rừng sào.  

Mỡ ra hoa vào tháng 2-4, quả chín vào tháng 8-9, vỏ ngoài mầu đỏ, hạt mầu 

đen.  

* Phân bố 

Mỡ phân bố tự nhiên ở Trung Quốc, Lào, ở Việt Nam Mỡ là cây đặc hữu của 

miền Bắc Việt Nam. Phân bố ở các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, 

Thanh Hoá, Hà tĩnh, rải rác đến tận Quảng Bình. 

52.1.4. Kỹ thuật gây trồng 

* Kỹ thuật thu hái hạt giống 

Mỡ trồng 5-6 năm bắt đầu ra hoa, thường thu hái giống ở lâm phần giống từ 8 

tuổi trở lên, chu kỳ sai quả 2-3 năm, ở những năm này tỷ lệ ra hoa đạt 80-90%, số cây 

đậu quả 45-50%. Những năm mất mùa tỷ lệ này chỉ đạt 5-10%. 

Thời gian thu hái thường từ 30/8-15/9, ở vùng trung tâm có thể sớm hơn 5- 10 

ngày. 

Chỉ thị độ chín: Khi quả chín thường vỏ có mầu xám với các đốm trắng, ở một 

số mắt quả nứt để lộ vỏ hạt đỏ ra ngoài, vỏ hạt bên trong mầu đen và cứng. Thời gian 

thu hái tốt nhất là khi lâm phần có từ 20-30% số cây có vỏ nứt. 
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Cách thu hái: Trèo lên cây hoặc đứng dưới đất dùng cù nèo móc giật từng quả 

chín, tuyệt đối không được bẻ cành. 

* Tách hạt ra khỏi quả 

  Quả sau khi mang về phải phân loại, những quả chưa chín ủ lại thành 

từng đống từ 2-3 ngày cho quả chín đều, đống ủ không cao quá 50cm, phải thông gió, 

mỗi ngày đảo lại một lần. Khi quả chín đem rải đều phơi dưới nắng nhẹ để tách hạt, 

những hạt chưa tách ra được có thể dùng que tre để tách lấy hạt. Hạt đỏ sau khi tách 

mang ngâm vào nước lã 2-3 ngày khi thấy vỏ ngoài trương lên vớt ra đãi sạch lấy hạt 

đen. Hạt được hong khô ở nơi râm mát, khi hạt ráo nước cho vào bảo quản. 

Tỉ lệ chế biến: 18-22kg quả/1kg hạt 

Trọng lượng 1000 hạt: 39,9g 

Số lượng hạt trong 1kg: 25000 hạt 

Tỷ lệ nảy mầm > 90% 

*  Bảo quản hạt giống 

Bảo quản hạt giống trong cát ẩm ở nhiệt độ bình thường, độ ẩm của hạt khi đem 

bảo quản 24-25%, hạt được trộn đều với cát ẩm 15-16% theo tỷ lệ 1 hạt + 2 cát (theo 

thể tích), hạt bảo quản được đánh thành từng luống, không cao quá 20 cm, bề rộng 

luống 80-100cm. Không để luống hạt bị chiếu nắng hoặc mưa dột, trong quá trình bảo 

quản 3-5 ngày đảo lại 1 lần, nếu cát bị khô phải bổ sung thêm nước (sàng tách riêng hạt 

và cát). Phương thức bảo này có thể duy trì sức sống của hạt 1 năm với tỷ lệ nảy mầm 

suy giảm 15-20%. 

Bảo quản trong túi PE ở nhiệt độ thấp. Độ ẩm của hạt đưa vào bảo quản 18-

20%, hạt đựng trong túi PE hàn kín miệng và được giữ ở nhiệt độ ổn định 5-10
0
C, sau 

1 năm tỷ lệ nảy mầm suy giảm không đáng kể, phương thức này có thể duy trì sức sống 

của hạt vài ba năm. 

* Kỹ thuật gieo ƣơm 

 Nơi chọn đất làm vườn ươm phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

Phải tránh được gió hại chính như gió Lào, đồng thời tránh được thung lũng 

hẹp, hoặc dễ bị sương muối làm hại cây con. Nơi đất bằng phẳng, thoát nước tốt, gần 

khu vực trồng và có đủ lượng nước tưới trong mùa khô. 

Đất thuộc loại đất thịt nhẹ hoặc thịt trung bình, lượng mùn trên 2%. Vườn ươm 

sau 2 năm sử dụng thì di chuyển vị trí hoặc phải luân canh theo phương thức 2 năm 

canh tác, 1 năm cho đất nghỉ. 

Đất phải cày bừa kỹ trước khi nên luống khử nấm bằng Phoóc môn 1-2,5%, tưới 

1-3 lít/m
2
 rồi phủ đất 48 giờ để diệt nấm. Đất phải ủ sau 5-10ngày mới được gieo hạt.  

 Xử lý hạt giống 
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Hạt Mỡ là loại hạt có dầu, vì vậy tuỳ điều kiện thời tiết nóng rét, khô ẩm mà có 

thể: hoặc ngâm hạt ở nước ấm 40
0
C để nguội dần trong 4-6 giờ, vớt ra đem ủ trong túi 

vải mỗi ngày rửa chua 1 lần, khi hạt nứt vỏ đem gieo. Hoặc ủ hạt trong cát ẩm đến khi 

một số hạt nứt nanh thì đem gieo (trước khi gieo hạt phải loại bỏ hạt thối, hạt lép).  

 Gieo hạt 

Có thể tiến hành gieo hạt trực tiếp vào bầu có kích thước 10x15cm hoặc 

7x11cm. Thành phần ruột bầu 80% đất tầng A+ 20% phân chuồng hoai, hạt gieo giữa 

bầu, độ sâu lấp đất từ 0,5- 1cm.  

Hoặc gieo hạt trên luống đất theo hàng. Với hạt tốt (tỷ lệ nảy mầm > 70%) mật 

độ gieo là 80-120m
2
/kg. Sau khi gieo cây có 2-3 lá thì tỉa đem cấy (cấy vào bầu hoặc 

luống đất). Cấy cây trồng vụ xuân với cự ly 10x10cm, cây trồng vụ thu cự ly 10x15cm 

hoặc 20x20cm tuỳ theo thời gian nuôi cây trong vườn ươm.  

Thời vụ gieo chính là vào vụ thu hoặc tháng 2-3. 

 Chăm sóc cây con 

Luống hạt gieo phải tưới đủ ẩm, được che phủ để giữ độ ẩm và giữ độ xốp cho 

mặt luống gieo, khi thấy hạt nảy mầm thì phải dỡ vật che phủ rồi tiến hành cắm ràng 

ràng hoặc làm giàn che cho cây. Giai đoạn đầu độ che bóng khoảng 50-60%, sau giảm 

dần cho đến 1 tháng trước khi đem trồng thì dỡ bỏ hết dàn che.  

Tưới nước: Trong 3 tháng đầu sau khi gieo hạt và 15-20 ngày đầu sau khi cấy, 

phải tưới nhẹ mỗi ngày 1 lần, về sau tưới ẩm hơn nhưng 2-3 ngày. Tuy nhiên lượng 

nước tưới cũng như số lần tưới tuỳ thuộc vào độ ẩm thực tế của đất. 

Khi có sương muối xuất hiện vào tháng 1-2 dương lịch thì phải kịp thời tưới rửa 

sương muối cho cây ươm, tưới vào sáng sớm, lượng nước tưới 2-3lít/m
2
. 

Làm cỏ phá váng cho cây theo định kỳ 15 ngày/lần, không làm tổn thương cây còn 

non. 

Phòng trừ nấm phải đặc biệt chú ý từ lúc cây mới mọc cho đến lúc cây có 4-7 lá. 

Khi phát hiện thấy bệnh lở cổ rễ thì phải nhanh chóng nhổ hết và đốt những cây bị 

nhiễm bệnh. Đồng thời phun Boóc độ với nồng độ 0,5-1% phun 1lít/5m
2
. Nếu bị sâu 

xám thì phun Malathion nồng độ 0,1% với liều lượng 1lít/5m
2
. 

Đình chỉ chăm sóc cây ươm trước khi đem trồng 1 tháng. Tiêu chuẩn cây con 

đem trồng tuỳ thuộc vào thời vụ trồng. Trồng vào vụ Xuân cây con có 4-6 tháng tuổi, 

có D00  = 0,3-0,5 cm, H = 30-40 cm, trồng vào vụ Thu cây có 6-9 tháng tuổi, D00= 0,6-

1cm, H = 60-100cm.  

Về chất lượng cây trồng phải đều, có lá xanh nhưng không quá mướt, thân 

tương đối cứng, không bị sâu bệnh, phải chọn cây trước khi đem trồng, nếu không đủ 

tiêu chuẩn trên thì phải loại. 
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* Kỹ thuật trồng 

Đất trồng Mỡ phải chọn đất ở rừng kiệt, rừng mới khai thác trắng, rừng nứa, 

rừng nứa xen cây bụi, tầng đất dày, ẩm. 

Việc xử lý thực bì để trồng Mỡ được quy định như sau: 

Nơi đất dốc < 20
0
, địa hình đồi bát úp, khí hậu thuận lợi, thì chặt trắng dọn sạch, 

ngay sau khi dọn đất phải tiến hành gieo cây che đất, giữa các băng trồng Mỡ, cây che 

đất để cải tạo đất đồng thời hỗ trợ cho cây Mỡ lúc còn non.  

Nơi đất dốc > 20
0
, phát băng theo đường đồng mức, băng chừa rộng 8-12m 

trong băng không để lại những cây to có tán rộng, băng chặt rộng 25-40m để trồng cây.   

Mỡ thường được trồng thuần loài, mật độ trồng 2500-3300cây/ha, ở những nơi 

đất tốt nên trồng với mật độ thưa hơn nơi đất xấu. Cự ly trồng được quy định như sau: 

Hàng cách hàng 2-3m, cây cách cây 1,5-2m. Hố để trồng có kích thước 

30x30x30cm.  

Thời vụ trồng: Ở những nơi đầu năm thời tiết ấm có mưa phùn vụ trồng chính là 

vụ Xuân, vào những tháng mà lượng mưa đạt > 50mm và đã lớn hơn lượng bốc hơi. Ở 

những nơi mà mùa Xuân có thời tiết khô, ít mưa phùn, nhất lại có gió Lào đến sớm thì 

thời vụ chính là vụ thu. Ở những nơi mà mùa xuân rất khô, mùa thu kết thúc sớm, mưa 

tập trung vào mùa nóng thì trồng cây vào mùa mưa. Trong thời vụ trồng phải chọn 

những ngày mưa kéo dài trời râm mát, đất đủ ẩm, không có gió to để trồng. 

Chăm sóc rừng trồng trong 3 năm đầu, cũng có thể 4-5 năm.  Trồng dặm phải 

được thực hiện khi tỷ lệ sống đạt dưới 80-85%. Nếu trồng vào vụ Xuân thì phải trồng 

ngay trong vụ thu tiếp theo. Nếu trồng vào vụ thu thì phải trồng vào vụ xuân năm sau. 

Cỡ cây đem trồng dặm phải gần bằng cỡ cây trung bình của rừng.   

Nội dung chăm sóc: Năm đầu và năm thứ  2 mỗi năm chăm sóc 2 - 3 lần, năm 

thứ 3 chăm sóc 1-2 lần, nếu phải chăm sóc tiếp mỗi năm 1 lần. 

Mỡ trong những năm đầu là cây ưa ánh sáng nhẹ, vì thế khi chăm sóc không nên 

phát quá rộng hoặc đột ngột đề phòng nắng nóng làm cây bị héo. 

Mỡ thường bị loài Ong ăn lá Mỡ phá hoại, tuỳ tình hình cụ thể mà mức độ phòng 

chống khác nhau: Mức độ nhẹ, chỉ cần xới đất sâu 6-7cm, rộng hơn hình chiếu tán lá 20-

50cm, những cây bị sâu ăn lá,  mỗi năm xới 1-2 lần từ tháng 2 đến thượng tuần tháng 3. 

Rừng Mỡ kinh doanh gỗ lớn, trong quá trình nuôi dưỡng nên tỉa thưa 4 lần, lần 

tỉa thưa thứ nhất nên tiến hành vào cuối tuổi 4, muộn nhất ở tuổi 7, những lần tỉa thưa 

tiếp theo thường sau lần tỉa thưa trước 2-3 năm, lần tỉa thưa thứ 4 nên trước tuổi 15, 

cường độ tỉa thưa nên ở trong phạm vi trên dưới 50% số cây có trong lâm phần, ở tuổi 

nhỏ tỉa thưa mạnh hơn, sau giảm dần.  
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Rừng kinh doanh gỗ nhỏ, gỗ làm giấy chỉ nên tỉa thưa 1 lần vào cuối tuổi 4 hoặc 

tuổi 5, để lại mật độ 1200 -1600 cây/ha. Với gỗ nhỏ tuổi khai thác chính nên từ trên 9 

tuổi, gỗ làm nguyên liệu giấy nên ở tuổi 9, tuổi 10.  

Rừng trồng Mỡ thuần loài thường khai thác trắng, sau đó kinh doanh chồi hoặc 

trồng lại rừng. 

5.2.2. Bạch đàn Trắng (Tên khoa học: Eucalyptus camaldulensis Dehn) 

5.2.2.1. Giá trị sử dụng 

Gỗ của Bạch đàn trắng có thể sử dụng trong xây dựng, đóng đồ mộc, trụ mỏ, 

làm nguyên liệu cho công nghiệp giấy, chiều dài sợi Cellulose của Bạch đàn dài từ 0,6-

1,4mm. Lá có thể trưng cất tinh dầu, hoa có mật có thể nuôi Ong. 

Là cây trồng rừng gỗ cho công nghiệp, rừng lục hoá, vườn rừng, phòng hộ đồng 

ruộng. 

5.2.2.2. Đặc điểm hình thái 

Bạch đàn là cây gỗ cao tới 25-30m, thân thẳng tròn. Lá đơn mọc cách, tán lá hẹp 

và thưa. Vỏ bong mảng, mầu trắng bạc. Hoa tự sim hai ngả.  

5.2.2.3. Đặc điểm sinh thái 

Bạch đàn có khả năng tỉa cành tự nhiên tốt, sinh trưởng tốt trên loại đất bồi ven 

sông, đất phù sa, đất Feralite đỏ vàng phát triển trên phiến thạch sét. Thành phần cơ 

giới cát pha cho đến thịt nhẹ, dễ thoát nước, độ pH 4-6. Cũng có thể trồng bạch đàn 

trên nhiều loại đất khác, nhưng trên đất nhiều vôi lá cây thường bị úa vàng, có thể sống 

được trên đất cằn cỗi. Có thể trồng ở những nơi có lượng mưa từ 1500-2500mm/năm, 

nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất là 15
0
C, tháng nóng nhất 26-29

0
C. Độ cao so với 

mực nước biển từ 30-600m. 

Bạch đàn là cây ưa ánh sáng hoàn toàn, sinh trưởng nhanh, sinh trưởng liên tục 

trong năm, Bạch đàn tăng trưởng không ngừng cả về chiều cao, đường kính và luôn 

sản sinh thế hệ cành mới.  Hệ rễ rất phát triển, đặc biệt là rễ ngang.  

Bạch đàn trắng 3-5 tuổi bắt đầu ra hoa, ra hoa vào tháng 3-4, quả chín vào tháng 

7-8 (Miền Bắc), tháng 5-6 (Miền Nam), khả năng tái sinh bằng hạt và chồi mạnh. 

* Phân bố 

Bạch đàn là loài cây đặc trưng ở Australia, phân bố tự nhiên nhiều từ vĩ độ 7
0
N 

cho đến 43
0
39

'
 S. Là loài cây đã được gây trồng từ lâu ở nước ta và được trồng ở nhiều 

tỉnh trong cả nước. 

5.2.2.4. Kỹ thuật gây trồng 

* Kỹ thuật thu hái hạt giống: Thường thu hái giống ở lâm phần giống từ 8 tuổi 

trở lên, chu kỳ sai quả 2 năm, ở những năm này tỷ lệ ra hoa đạt 80-90%, những năm 
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mất mùa tỷ lệ này chỉ đạt 5-10%. Sản lượng trung bình của lâm phần 10 tuổi là 

15kg/ha/năm. 

Thời gian thu hái thường từ tháng 7-8 (Miền Bắc), tháng 5-6 (Miền Nam).  

Chỉ thị độ chín: Khi quả chín thường vỏ quả chuyển từ mầu xanh sang đầu quả 

mầu nâu thẫm, cuống quả mốc trắng. Hạt mầu nâu thẫm, mày mầu nâu nhạt.   

Cách thu hái: Trèo lên cây hoặc đứng dưới đất dùng cù nèo móc giật từng chùm 

quả chín, tuyệt đối không được bẻ cành. 

* Tách hạt ra khỏi quả 

Quả sau khi mang về phải phân loại, những quả chưa chín ủ lại thành từng đống 

từ 2-3 ngày cho quả chín đều, đống ủ không cao quá 50cm, phải thông gió, mỗi ngày 

đảo lại một lần. Khi quả chín đem rải đều trên vải bạt hoặc nong, nia phơi dưới nắng 

nhẹ 2-3 nắng để tách hạt, thu hạt hàng ngày. Sau phơi lại 1-2 nắng, khi hạt đã khô sàng 

sảy hết tạp vật, thu hạt tốt cho vào bảo quản. 

Tỉ lệ chế biến: 7-8kg quả/1kg hạt 

Số lượng hạt trong 1kg: 250.000 - 300.000hạt 

Tỷ lệ nảy mầm > 90% 

Hàm lượng nước: 7-8% 

* Bảo quản hạt giống 

Hạt giống được bảo quản khô ở nhiệt độ bình thường: 

Hạt đựng trong chum vại hoặc thùng gỗ, mỗi thùng đựng 20-30kg hạt, để ở nơi 

thoáng mát, độ ẩm của hạt khi đem bảo quản 7-8%. Phương thức bảo này có thể duy trì 

sức sống của hạt 10 -12 tháng. 

Nếu được giữ ở nhiệt độ ổn định 5-10
0
C có thể duy trì sức sống của hạt được 2-

3  năm. 

* Kỹ thuật gieo ƣơm 

 Nơi chọn đất làm vườn ươm phải đảm bảo các điều kiện sau đây: Nơi bằng 

phẳng, thoát nước tốt, gần khu vực trồng và có đủ lượng nước tưới trong mùa khô. Đất 

thuộc loại đất cát pha đến thịt nhẹ, lượng mùn trên 2%.  

Đất phải cày bừa kỹ trước khi làm luống khử nấm bằng Phoóc môn 1-2,5%, tưới 1-

3 lít/m
2
 rồi phủ đất 48 giờ để diệt nấm. Đất phải ủ sau 5-10ngày mới được gieo hạt.  

 Xử lý hạt giống: Trước khi gieo ngâm hạt ở nước nóng 35- 40
0
C để nguội dần 

trong 6-8 giờ, vớt ra để ráo nước đem ủ trong túi vải (mỗi túi ủ từ 2-3 lạng hạt),  ngày 

rửa chua 1 lần, sau 3-4 ngày hạt nứt nanh đem gieo.  

 Gieo hạt: Có thể tiến hành gieo hạt vào khay đã chuẩn bị sẵn có chứa 1 lớp đất 

mặt vườn ươm hoặc đất mùn Ràng ràng, dày 3-4cm, sau 5-6 ngày khi cây mầm cao 2-

3cm nhổ cấy vào bầu, trước khi cấy phải tuới nước cho bầu đủ ẩm. Bầu có kích thước 
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7x12cm. Thành phần ruột bầu 80% đất tầng A+ 20% phân chuồng hoai, những nơi 

gần rừng, hỗn hợp ruột bầu có thể lấy lớp đất mặt của đất rừng trộn thêm 1% supelân. 

Thời vụ gieo tháng 2-3 và tháng 9-10, thời gian nuôi cây trong vườn 3-4 tháng. 

Hoặc gieo hạt trên luống đất, sau khi gieo cây có 2-3 lá thì tỉa đem cấy  

 Chăm sóc cây con 

Tưới nước: Trong 3 tháng đầu sau khi gieo hạt và 15-20 ngày đầu sau khi cấy, 

phải tưới mỗi ngày 1 lần, lượng nước tưới 4-5 lít/m
2
. Tuy nhiên lượng nước tưới cũng 

như số lần tưới tuỳ thuộc vào độ ẩm thực tế của đất. 

Khi có sương muối xuất hiện vào tháng 1-2 dương lịch thì phải kịp thời tưới rửa 

sương muối cho cây ươm, tưới vào sáng sớm, lượng nước tưới 2-3lít/m
2
. 

Làm cỏ phá váng cho cây theo định kỳ 15 ngày/lần, không làm tổn thương cây 

còn non và tưới nước phân chuồng hoai hoặc NPK pha loãng 1%. Nếu thấy cây bị vàng 

còi hoặc bạc lá dùng sulphat đạm và supelân để tưới cho cây, pha nồng độ 0,1-0,2% 

tưới 2,5lit/m
2
 hai ngày tưới 1 lần. Sau khi tưới nước phân phải tưới rửa lá bằng nước lã. 

Phòng trừ bệnh lở cổ rễ cho cây con bằng thuốc Benlate (1g/10lít nước) phun 

đều trên mặt luống theo định kỳ. Nếu bệnh xuất hiện thì phải nhanh chóng nhổ hết và 

đốt những cây bị nhiễm bệnh. Đồng thời phun Benlate với nồng độ 6g/10 lít nước phun 

cho 100m
2
 một tuần 2 lần. Phun liên tục trong 2-3 tuần. Nếu bị sâu xám thì phun 

Malathion nồng độ 0,1% với liều lượng 1lít/5m
2
. 

Đình chỉ chăm sóc cây ươm trước khi đem trồng 1 tháng. Tiêu chuẩn cây con 

đem trồng có D00  = 0,3-0,4cm, H = 25-50cm. Về chất lượng cây trồng phải đều, có lá 

xanh nhưng không quá mướt, thân tương đối cứng, không bị sâu bệnh, phải chọn cây 

trước khi đem trồng, nếu không đủ tiêu chuẩn trên thì phải loại. 

*  Kỹ thuật trồng 

Đất trồng Bạch đàn phải được phát thực bì sạch, dọn theo băng. Băng dọn sạch 

1m, băng chừa để cành nhánh rộng 2m, băng dọn theo đường đồng mức.  

Nơi đất dốc < 15
0
, địa hình thuận lợi có thể làm đất toàn diện. 

Nơi đất dốc > 15
0
, phát băng theo đường đồng mức, làm đất cục bộ theo hố, hố 

có kích thước 30x30x30cm. Nếu trồng thâm canh thì hố có kích thước 40x40x40cm. 

Lấp hố trước khi trồng 10- 15ngày, bón lót bằng phân supelân với 75g/hố trước khi 

trồng 1 tuần. 

Bạch đàn thường được trồng thuần loài, mật độ trồng 2000- 2500cây/ha. Nếu 

trồng thâm canh thì mật độ 1111cây/ha, cự ly trồng 3x3m. 

Thời vụ trồng: Ở những nơi đầu năm thời tiết ấm có mưa phùn vụ trồng chính là 

vụ Xuân, vào những tháng mà lượng mưa đạt > 50mm và đã lớn hơn lượng bốc hơi. 
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 Ở những nơi mà mùa Xuân có thời tiết khô, ít mưa phùn, nhất lại có gió Lào 

đến sớm thì thời vụ chính là vụ thu. 

 Ở những nơi mà mùa xuân rất khô, mùa thu kết thúc sớm, mưa tập trung vào 

mùa nóng thì trồng cây vào mùa mưa. Trong thời vụ trồng phải chọn những ngày mưa 

kéo dài trời râm mát, đất đủ ẩm, không có gió to để trồng. 

Chăm sóc thông thường trong 3 năm đầu, cũng có thể 4-5 năm.   

Trồng dặm phải được thực hiện khi tỷ lệ sống đạt dưới 80-85%. Nếu trồng vào 

vụ Xuân thì phải trồng ngay trong vụ thu tiếp theo. Nếu trồng vào vụ thu thì phải trồng 

vào vụ xuân năm sau. Cây đem trồng dặm phải gần bằng cỡ cây trung bình của rừng.  

Nội dung chăm sóc: Năm đầu và năm thứ 2 mỗi năm chăm sóc 2 - 3 lần, năm 

thứ ba 1-2 lần, nếu phải chăm sóc tiếp mỗi năm 1 lần. 

Kinh doanh rừng chồi thường được áp dụng cho rừng trồng Bạch đàn. Có thể 

cung cấp khối lượng gỗ cho trụ mỏ, gỗ ván dăm, gỗ bột giấy, gỗ cột, củi cho công 

nghiệp và đồ  gia dụng.  

5.2.3. Cây Keo Tai Tƣợng  (Tên khoa học: Acacia mangium Wild) 

5.2.3.1. Giá trị sử dụng 

Keo Tai tượng là cây họ đậu, có nhiều tác dụng, gỗ có giác lõi phân biệt, tỷ 

trọng 0,56-0,60, gỗ có sợi dài 1-1,2mm có thể làm nguyên liệu giấy, bao bì, nhiệt 

lượng cao (4800-4900kcal/kg) dùng đốt than, củi đun.  

Là cây trồng rừng gỗ cho công nghiệp, rừng lục hoá, cải tạo đất. 

5.2.3.2. Đặc điểm hình thái 

ây gỗ cao 25-30m, thân vỏ mầu nâu sẫm, hoa lưỡng tính mầu trắng vàng, quả 

đậu, hạt mầu nâu đen. Cây con lúc mới mọc có lá kép lông chim, sau đó mới ra lá thật - 

lá đơn mọc cách. 

5.2.3.3. Đặc điểm sinh thái 

Thích hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm 29 - 30
0
C, nhiệt độ 

bình quân tháng nóng nhất 31-34
0
C, tháng lạnh nhất 14- 16

0
C.  Sinh trưởng tốt trên đất 

bồi tụ, dốc tụ sâu, ẩm, tốt. Trên đất nghèo dinh dưỡng, chua có độ pH 4-5 vẫn sống 

song sinh trưởng kém. Có thể trồng ở những nơi có lượng mưa từ 1500-2500mm/năm. 

Sinh trưởng tốt ở các tỉnh miền trung từ Quảng Bình trở vào trở vào. 

Keo Tai tượng là cây ưa sáng, sinh trưởng nhanh, có khả năng tái sinh bằng hạt 

và chồi mạnh. Keo tai tượng trồng 5-6 năm bắt đầu ra hoa, thường thu hái ở những lâm 

phần 8 tuổi trở lên, chu kỳ sai quả 2 năm.  

* Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở Australia và trồng phổ biến ở các nước vùng 

Đông Nam á, ở Việt Nam Keo Tai tượng được trồng rộng rãi trong toàn quốc. Phân bố 

đến độ cao 800m so với mực nước biển. 
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5.2.3.4. Kỹ thuật gây trồng 

* Kỹ thuật thu hái hạt giống 

Thường thu hái giống ở lâm phần giống từ 8 tuổi trở lên, chu kỳ sai quả 2 năm, 

ở những năm này tỷ lệ ra hoa đạt 80-90%, những năm mất mùa tỷ lệ này chỉ đạt 5-

10%. Sản lượng trung bình của lâm phần 10 tuổi là 10kg/ha/năm. 

Thời gian thu hái thường từ tháng 4-6 (Miền Bắc), tháng 2-3 (Miền Nam).  

Chỉ thị độ chín: Khi quả chín thường vỏ khô có mầu nâu hoặc xám, ở một số 

quả nứt để hạt rơi ra ngoài.  

Thời gian thu hái tốt nhất là lúc lâm phần có 5-10% số cây có quả chín. 

* Tách hạt ra khỏi quả 

Quả sau khi mang về phải phân loại, những quả chưa chín ủ lại thành từng đống 

từ 2-3 ngày cho quả chín đều, đống ủ không cao quá 50cm, phải thông gió, mỗi ngày 

đảo lại một lần. Khi quả chín đem rải đều trên vải bạt hoặc nong, nia phơi dưới nắng 

nhẹ 2-3 nắng để tách hạt, thu hạt hàng ngày. Sau phơi lại 1-2 nắng, khi hạt đã khô sàng 

sảy hết tạp vật, thu hạt tốt cho vào bảo quản. 

Tỉ lệ chế biến: 3-4kg quả/1kg hạt 

Trọng lượng 1000 hạt:19,23g 

Số lượng hạt trong 1kg: 95.000 - 110.000hạt 

Tỷ lệ nảy mầm > 90% 

Hàm lượng nước sau chế biến: 7-8% 

*  Bảo quản hạt giống 

Bảo quản hạt trong điều kiện môi trường: 

Hạt sau khi đã phơi khô được đựng trong chum vại hoặc lọ thuỷ tinh có nút kín, 

được cất ở nơi thoáng mát, kiểu bảo quản này có thể duy trì sức sống của hạt 1 năm với 

tỷ lệ nảy mầm suy giảm từ 20-30%. 

Bảo quản trong túi P.E, ở nhiệt độ thấp: Hạt đưa và bảo quản có độ ẩm từ 7-8%, 

hạt đựng trong túi P.E được hàn kín và được giữ ở nhiệt độ ổn định 5-10
0
C  sau 1 năm 

tỷ lệ nảy mầm suy giảm không đáng kể, phương thức bảo quản này có thể duy trì sức 

sống của hạt được vài năm. 

* Kỹ thuật gieo ƣơm 

 Xử lý hạt giống 

Trước khi gieo ngâm hạt ở nước sôi 1 phút để nguôi dần trong 8-12 giờ, vớt ra 

để ráo nước đem ủ trong túi vải, ngày rửa chua 1 lần, hạt nứt nanh đem gieo vào bầu.  

 Gieo hạt 
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Gieo hạt trực tiếp vào bầu có kích thước 7x12cm, thành phần ruột bầu 80% đất 

tầng A+ 20% phân chuồng hoai. Hạt được gieo vào giữa bầu, độ sâu lấp đất 0.5-1cm. 

Thời vụ gieo tháng 2-3 và tháng 9-10, thời gian nuôi cây trong vườn 3-4 tháng. 

 Chăm sóc cây con 

Luôn đảm bảo đủ ẩm cho cây trong 3 tháng đầu tưới mỗi ngày 1 lần, lượng 

nước tưới 3-4lít/m
2
. Tuy nhiên lượng nước tưới cũng như số lần tưới tuỳ thuộc vào độ 

ẩm thực tế của đất. 

Khi có sương muối xuất hiện vào tháng 1-2 dương lịch thì phải kịp thời tưới rửa 

sương muối cho cây ươm, tưới vào sáng sớm, lượng nước tưới 2-3lít/m
2
. 

Làm cỏ phá váng cho cây theo định kỳ 15 ngày/lần, không làm tổn thương cây 

còn non và tưới nước phân chuồng hoai hoặc NPK pha loãng 1%. Nếu thấy cây bị bệnh 

nấm phấn trắng có thể dùng Benlat pha nồng độ 1/1000 phun 1lit/4m
2
, 5-10 ngày phun 

1 lần tuỳ theo mức độ nặng nhẹ. 

 Tiêu chuẩn cây con đem trồng có D00  = 0,2-0,3cm, H = 25-30cm. Về chất 

lượng cây đem trồng phải đều, có lá xanh nhưng không quá mướt, thân tương đối cứng, 

không bị sâu bệnh. 

*  Kỹ thuật trồng : Keo Tai tượng thường được trồng thuần loài hoặc trồng hỗn 

giao với Bạch đàn, Trám, Sấu,.... Đất trồng Keo Tai tượng chủ yếu là đất trống đồi núi 

trọc, ở độ cao dưới 500m so với mực nước biển. Nơi có thực bì cao, dày rậm phải phát 

toàn diện, nơi có thực bì thưa thớt chỉ phát theo hố và làm đất cục bộ, cuốc hố có kích 

thước 30x30x30cm. 

Nếu trồng thâm canh thì hố có kích thước 40x40x40cm. Lấp hố trước khi trồng 

10- 15ngày, bón lót bằng phân supelân với 75g/hố trước khi trồng 1 tuần. 

Keo Tai tượng thường được trồng thuần loài, mật độ trồng 2000- 2500cây/ha. 

Nếu trồng thâm canh thì mật độ 1660cây/ha, cự ly trồng 3x2m. 

Thời vụ trồng: Ở những nơi đầu năm thời tiết ấm có mưa phùn vụ trồng chính là 

vụ Xuân, vào những tháng mà lượng mưa đạt > 50mm và đã lớn hơn lượng bốc hơi. Ở 

những nơi mà mùa Xuân có thời tiết khô, ít mưa phùn, nhất lại có gió Lào đến sớm thì 

thời vụ chính là vụ thu. Ở những nơi mà mùa xuân rất khô, mùa thu kết thúc sớm, mưa 

tập trung vào mùa nóng thì trồng cây vào mùa mưa. Trong thời vụ trồng phải chọn 

những ngày mưa kéo dài trời râm mát, đất đủ ẩm, không có gió to để trồng. 

Chăm sóc thông thường 3 năm đầu, trồng dặm phải được thực hiện khi tỷ lệ 

sống đạt dưới 80-85%. Nếu trồng vào vụ Xuân thì phải trồng ngay trong vụ thu tiếp 

theo. Nếu trồng vào vụ thu thì phải trồng vào vụ xuân năm sau. Cỡ cây đem trồng dặm 

phải gần bằng cỡ cây trung bình của rừng.  
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Nội dung chăm sóc: Năm đầu và năm thứ 2 mỗi năm chăm sóc 2 - 3 lần, năm 

thứ ba 1-2 lần gồm phát dây leo, làm cỏ, xới đất vun gốc, Keo Tai tượng là cây ưa sáng 

nên phải đảm bảo ánh sáng cho cây ngay từ năm đầu. 

Sau 3-5 năm rừng khép tán, tỉa thưa lần thứ nhất vào tuổi 6-7, cường độ tỉa thưa 

30-50%, nếu trồng làm nguyên liệu giấy có thể khai thác ở tuổi 9-10. Nếu trồng để lấy 

gỗ xẻ, nên tỉa thưa lần thứ 2 vào tuổi 9-10 với cường độ 30% số cây hiện có trong lâm 

phần, tuổi khai thác chính là 15-20 tuổi. 

5.2.4. Cây sa mộc (tên khoa học: Cunninghamia lanceolata Hook) 

5.2.4.1. Giá trị sử dụng 

Gỗ Sa mộc thơm, lõi màu nâu vànghoặc đỏ nhạt, giữa lõi và giác không phân 

biệt rõ. Gỗ nhẹ, thớ thẳng, bền đẹp ít bị mối mọt, sâu, nấm ăn hại, có khả năng chịu 

được sức ép ngang, sức kéo và sức uốn cong cao, dễ cưa xẻ, bào trơn, đánh bóng, được 

dùng vào nhiều công việc: làm cột buồm, đóng tàu thuyền, dùng trong xây dựng, có thể 

làm gỗ trụ mỏ hoặc nguyên liệu giấy và đóng các đồ mộc thông thường khác.  

Là cây trồng trong cải tạo rừng và vườn rừng. Hình dáng cây Sa mộc đẹp nên 

được trồng làm cây phong cảnh. 

5.2.4.2. Đặc điểm hình thái 

Cây gỗ cao 25-30m, thân thẳng tròn, vỏ màu nâu nứt dọc theo trục thân, tán lá 

hẹp hình kim tự tháp. Lá kim nhỏ, đầu lá nhọn. Rễ chính phát triển, rễ ăn nông, rễ bàng 

tập trung ở lớp đất mặt, nhất là khi nhỏ tuổi hệ rễ phân bố gần như ăn ngang. 

5.2.4.3. Đặc điểm sinh thái 

Sa mộc ưa khí hậu ôn hoà, ít tháng rét quá và cũng không có tháng quá nóng, 

thích hợp ở nhiệt độ trung bình năm từ 16-19
0
C. 

 Lượng mưa từ 1400-1900mm/năm, độ ẩm không khí của các tháng trong năm 

phải trên 75%, vùng có nhiều sương mù và ánh sáng tán xạ. 

 Sa mộc ưa đất sâu ẩm, thoát nước, độ pH > 5, nhiều mùn, nói chung đất còn 

tính chất đất rừng. Ưa đất phát triển trên đá mẹ phiến thạch hoặc sa phiến thạch có tầng 

dày từ 0,7-0,8m trở lên.  

Là cây ưa sáng, nhưng lúc nhỏ cũng cần có tán che. Sa mu mọc tương đối nhanh 

so với những cây lá kim khác, tỉa cành tự nhiên tốt, khả năng tái sinh chồi mạnh, có thể 

kinh doanh rừng chồi liên tục 3-4 thế hệ. 

* Phân bố: 

Nguồn gốc của Sa mộc là ở miền nam, tây nam Trung Quốc, từ vĩ tuyến 22 -32 

vĩ độ bắc, ở nước ta loài cây này đã được người dân ở các tỉnh biên giới Việt Trung 

(Quảng ninh, Lạng sơn, Lào cai, Lai châu, Cao bằng, Hà giang) trồng từ nhiều năm 

nay. 
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5.2.4.4. Kỹ thuật gây trồng 

* Thu hái hạt giống: Cây trồng 8 năm bắt đầu ra hoa, thường thu hái hạt giống 

ở những rừng giống 10 tuổi trở lên, lấy hạt từ những cây phân tán nhưng phải đạt tiêu 

chuẩn: 

+ Tuổi cây: từ 10-30 tuổi 

+ Sinh trưởng tốt, tán rộng đều, thân thẳng, cân đối 

+ Không bị sâu bệnh, không bị rỗng ruột hoặc cụt ngọn 

Chu kỳ sai quả 2-3 năm, quả Sa mộc thu hái vào tháng 10-11, sau tiết sương 

dáng, khi vỏ quả từ màu xanh chuyển sang màu vàng mơ, lúc này nhân hạt đã phát 

triển đầy đủ, nội nhũ màu trắng. 

* Tách hạt ra khỏi quả 

Quả sau thu hái tiến hành phân loại, quả chưa chín đem ủ từ 2-4 ngày, sau đó 

phơi hai - ba nắng nhẹ, mỗi ngày từ 7-8 giờ rồi đập nhẹ tách hạt, sàng sẩy lấy hạt tốt. 

Hong khô hạt trong bóng râm từ 2-3 ngày rồi đem bảo quản. 

Tỷ lệ chế biến: 30-40kg quả/1kghạt 

 Độ sạch hạt: 85-95% 

Trọng lượng 1000hạt: 7,14g 

 Số hạt có trong 1kg: 120.000-150.000 hạt 

 Hàm lượng nước có trong hạt: 8- 10% 

 Tỷ lệ nảy mầm: 40- 50% 

* Bảo quản hạt giống 

Hạt được bảo quản khô ở nhiệt độ bình thường, để hạt giống trong thùng gỗ 

hoặc chum vại rồi đậy kín, mỗi thùng, vại, sành chứa từ 10-20kg, đặt nơi thoáng mát, 

thường xuyên kiểm tra để phát hiện côn trùng và chuột phá hại. 

Hạt Sa mộc chế biến xong, gieo ngay là tốt nhất. Nếu bảo quản khô kín trong 

điều kiện tốt có thể lưu trữ được 6 tháng. 

* Kỹ thuật gieo ƣơm 

 Vị trí vườn ươm: chọn nơi bằng phẳng, tránh hướng gió hại chính, là nơi 

trung tâm hiện trường trồng rừng. 

- Chọn đất tốt, tầng dày(>60cm) nhiều mùn, thành phần cơ giới thịt nhẹ hay đất 

pha cát, độ dốc < 5%, thoát nước. 

- Nguồn nước: đảm bảo đủ nước sạch để tưới trong mùa khô. 

 Làm đất gieo hạt 

- Đất phải cuốc, phải ải kỹ, đập nhỏ, làm sạch cỏ và rễ cây. 

- Mặt luống gieo rộng 1m, chân luống rộng 1,2m, cao 10-15cm, dài 5-10m( tuỳ 

thuộc vào địa hình) 
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- Trước khi gieo 5-7 ngày, đất phải được xử lý bằng cách phun Benlat có nồng 

độ 0,5% liều lượng 1lít/m
2
 để chống nấm bệnh. 

 Xử lý hạt hạt giống 

Ngâm hạt trong nước nóng 40
0
C để nguội dần từ 4-6giờ, sau đó vớt ra để ráo 

nước rồi cho vào túi vải ủ thúc mầm, hàng ngày rửa chua 1 lần bằng nước ấm. Sau 4-5 

ngày, hạt nứt nanh đều thì ngừng rửa chua và tiến hành gieo. 

  Gieo hạt, tạo cây mầm. 

- Gieo ươm vào vụ Đông Xuân, trước khi trồng 12-16 tháng 

- Diện tích gieo 1kg hạt từ 50-70m
2
. 

Hạt trước khi gieo đem trộn thêm với cát khô hoặc đất bột. Tưới ẩm mặt luống 

rồi tiến hành gieo. 

- Áp dụng phương pháp gieo vãi, hạt chia làm 2 phần, gieo 1 phần còn 1 phần 

gieo bổ xung lại cho đều. Gieo xong sàng một lớp đất nhỏ từ 0,6-0,7cm để phủ kín hạt. 

- Phủ một lớp rơm dạ hoặc một lớp lá Thông đã qua khử trùng lên mặt luống để 

giữ ẩm. Gieo xong tưới nhẹ, sau đó rắc bột vôi xung quang luống để chống Kiến, Dế 

xâm nhập, phá hại. 

- Thường xuyên giữ ẩm đất mặt luống gieo, khi hạt nhú mầm đều thì dỡ vật che 

phủ và cắm ràng ràng hoặc che phên. Độ tàn che 0,5, sau 15-20 ngày cây mầm cao 4-

5cm đem cấy vào bầu đã được chuẩn bị sẵn. 

 Cấy cây vào bầu 

Tạo bầu: Vỏ bầu bằng polyetylen có kích thước 8x15cm, đục từ 6-8 lỗ xung 

quanh, có dán đáy và cắt góc. Thành phần ruột bầu: Đất tầng A+B =80% + Phân 

chuồng hoai 18% + Supe Lân 2% 

Đóng và xếp bầu vào luống: cho đất vào 1/3 bầu, lèn chặt để tạo đáy, tiếp tục 

cho đất vào đầy bầu, vỗ cho đất xuống đều và chặt, bầu được xếp liền theo luống, mặt 

luống rộng 1m. 

Khử trùng: luống bầu phải khử trùng bằng Benlat nồng độ 0,5%, tưới đẫm luống 

ngấm tới 1/3 bầu, để từ 8-14h (tưới chiều hôm trước và để qua đêm) sau đó tưới nước 

sạch cho thuốc khử trùng ngấm xuống đáy bầu, để ráo đất rồi tiến hành cấy cây. 

Cấy cây mầm: Sau khi gieo 10-20 ngày, cây mầm dài 3-5cm thì cấy vào bầu 

 - Tưới nước đủ ẩm trên mặt luống gieo, dùng bay bứng cây cấy vào bầu, trong 

quá trình cấy cây không để cây dập nát và đứt rễ, cấy đến đâu lấy cây mầm đến đó. 

- Cấy cây vào bầu sao cho rễ cây ở tư thế tự nhiên, tiếp xúc tốt với đất, cây 

thẳng, ngay ngắn ở giữa bầu, cấy xong dùng thùng tưới ô doa lỗ nhỏ tưới nhẹ. 

 Chăm sóc cây con 

Sau 5-7 ngày cấy tiến hành kiểm tra, nếu có cây chết phải cấy dặm ngay 
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- Làm dàn che: Cắm ràng ràng che nắng cho cây mới cấy ở luống bầu, độ tàn 

che 0,5-0,6, khi cây con cao 10-15cm, giảm độ tàn che xuống còn 0,4, cây cao 15-

20cm giảm độ tàn che xuống còn 0,3, khi cây được 10 tháng tuổi dỡ bỏ dàn che. 

- Tưới nước: trong khoảng 12-15 ngày đầu sau khi cấy cây mầm, phải tưới nước 

giữ ẩm cho luống cây, lượng nước tưới từ 3-4lít/m
2
, sau đó giảm dần xuống còn 1-2 

lít/m
2
, trước khi đem trồng 10-15 ngày ngừng tưới. 

- Làm cỏ, phá váng, tưới thúc, đảo bầu: 

Làm cỏ phá váng: thường xuyên nhỏ cỏ dại xâm lấn, kết hợp phá váng cho đất 

thông thoáng, đồng thời chỉnh sửa cho cây con đứng thẳng. Tuỳ mức độ phát triển của 

cỏ và độ chặt của luống bầu mà làm cỏ phá váng từ 1-2 lần/tháng. 

Tưới thúc: sau khi cấy cây được một tháng tuổi thì tiến hành tưới thúc bằng 

phân NPK loại 5:10:3, lượng phân tưới cho 10.000 cây như bảng 5.1: 

Bảng 5.1: Lƣợng phân tƣới thúc cho cây con Sa mộctrong vƣờn ƣơm 

Lần tƣới Nồng độ (%) Cụ thể pha 

Lần 1 0.5 0.5kg/100lít nước 

Lần 2 1 1kg/100lít nước 

Lần 3 1.5 1.5kg/100lít nước 

Các lần tiếp theo 2 2kg/100lít nước 

3 lần cuối 1 1kg/100lít nước 

+ Định kỳ tưới 20-30 ngày/lần 

+ Sau khi tưới thúc phần cần phải được tưới bằng nước sạch 

+ Khi cây được 10 tháng tuổi ngừng tưới thúc 

- Đảo bầu: cây cao 20-30cm, tiến hành đảo bầu, phân loại cây giãn khoảng cách, 

đảm bảo cây không bị chèn ép. 

Phòng trừ sâu bệnh: Dùng thuốc Boócđô để phòng trừ nấm bệnh cho cây vườn 

ươm. Cách pha thuốc Boođô 1%: 

- 100g sunphat đồng ( CuSO4) hoà tan với 4 lít nước 

- 130g vôi đã tôi hoà tan với 5 lít nước 

- Đổ nước sunphat đồng vào nước vôi, vừa đổ vừa khuấy cho đều, sau đó cho 

thêm nước để cho đủ 10 lít. Lượng phun thuốc như bảng 5.2: 

Bảng 5.2: Liều lƣợng phun thuốc Boócđô cho cây cong Sa mộc trong vƣờn ƣơm 

Tuổi cây 

(ngày) 

Định kỳ phun phòng 

( ngày/lần) 

Lƣợng phun Nồng độ thuốc(%) 

10-90 10 1lít/4m
2
 0.2-0.4 

91-120 10-15 1lít/4m
2
 0.5 

121-300 15-20 1lít/4m
2
 1 
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Rắc vôi bột để phòng chống Kiến phá hại. Trừ rệp hại bằng thuốc Regent với 

liều lượng theo chỉ dẫn của thuốc. Thường xuyên kiểm tra vườn vào sáng sớm và chiều 

tốt để phát hiện và bắt Dế gây hại. Không để đất quá ẩm ướt, luôn có độ thông thoáng 

để cây đỡ bị nấm bệnh. 

Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Tuổi cây từ 12-16 tháng, chiều cao  >25cm, 

đường kính gốc từ 0.3-0.4 cm, cây sinh trưởng tốt, cân đối, lá xanh đậm, thân thẳng, đã 

có 3-4 cành, không sâu bệnh, không cụt ngọn, chưa ra búp non mới. 

* Kỹ thuật trồng 

Thời vụ trồng: Vụ Xuân là vụ trồng rừng chủ yếu (cuối tháng 2 đến giữa tháng 

4), chọn ngày râm mát, lặng gió nếu có mưa phùn càng tốt. Nếu do điều kiện phải trồng 

muộn thì trồng cây vào vụ thu trong năm (giữa tháng 7 đến đầu tháng 9), chọn những 

ngày râm mát có nhiều mây mù. 

Xử lý thực bì: Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 1 tháng 

- Nơi có độ dốc < 25
0
 tiến hành phát toàn diện, cây phải chặt sát gốc và dọn 

sạch. 

- Nơi có độ dốc >25
0
 tiến hành phát theo băng, băng chặt rộng 1,5m, băng chừa 

1m, song song với đường đồng mức, thực bì được phát sạch, dọn xếp vào băng chừa. 

Phương thức và mật độ trồng: 

Trồng thuần loài, mật độ trồng 2000 cây/ha, khoảng cách 2.5x2m 

Cuốc hố- Bón phân- Lấp hố: Cuốc hố có kích thước 30x30x30cm, lớp đất mặt 

để sang một phía, nhặt bỏ rễ cây (nếu có). Bón lót mỗi hố 100g NPK (tỷ lệ 5:10:3) và 

200g phân hữu cơ vi sinh, gạt lớp đất mặt xuống trộn đều với phân, sau đó lấp đất tiếp 

cho đầy hố. Đất trong hố phải tơi nhỏ, sạch, không có rễ cây, bón phân lấp hố phải 

hoàn thành trước khi trồng 7-10 ngày. 

Trồng cây: Trồng rừng bằng cây con đủ tiêu chuẩn, nếu chưa trồng ngay phải 

xếp cây vào nơi bằng phẳng, thoáng mát, tưới giữ ẩm cho cây, thời gian lưu cây không 

được quá 1 tuần. 

Cuốc hố có độ sâu sao cho sau khi đặt cây xuống, gốc cây vừa ngang mặt đất, 

đặt cây đã rạch bỏ bầu ngay ngắn vào trong hố, cách lớp đất có phân 3-4cm, lấp đất và 

lèn chặt, vun đất xung quanh gốc cây cao hơn mặt đất 3-5cm theo hình mu rùa (ở nơi 

đất trồng rừng ẩm mát) hoặc vun theo hình lòng chảo (ở nơi đất trồng rừng khô, tầng 

đất nông). 

Trồng dặm được thực hiện ngay sau khi trồng 2 tháng, tiến hành kiểm tra, nếu tỷ 

lệ cây sống dưới 90% phải trồng dặm kịp thời bằng những cây có tuổi và kích cỡ tương 

đương, khoẻ mạnh. 
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Chăm sóc: tiến hành chăm sóc 3 năm liền. Năm thứ nhất, nếu trồng vụ Xuân, 

chăm sóc 2 lần (vào tháng 7 và tháng 10). Lần 1: Đối với những nơi xử lý thực bì toàn 

diện, phát dọn thực bì toàn diện. Đối với nơi xử lý thực bì theo băng, phát dọn thực bì 

toàn diện trong băng chặt và những cây trong băng chừa chén ép cây trồng. Lần 2: Phát 

dọn thực bì như lần 1, xới vun gốc có đường kính 0.8m. Nếu trồng vụ Thu chăm sóc 1 

lần vào tháng 11: phát dọn thực bì như chăm sóc lần 1 trong vụ Xuân 

Năm thứ hai: chăm sóc 2 lần, lần 1 vào tháng 4 phát dọn thực bì như lần 1 năm 

thứ nhất, nếu có điều kiện, bón phân NPK, 100g và phân hữu cơ vi sinh 300g/gốc, xới 

vun gốc có đường kính 1m. Khi chăm sóc kết hợp cắt tỉa bỏ các chồi xấu, chỉ giữ lại 

một thân chính đẹp, khoẻ. 

Năm thứ ba: chăm sóc 2 lần như năm thứ hai. 

Rừng trồng cần được bảo vệ thường xuyên, chống cháy rừng, phòng chống sâu 

bệnh, chăm sóc kết hợp tỉa bỏ những câu cong queo sâu bệnh, cụt ngọn. Thường xuyên 

có người tuần tra bảo vệ phát hiện sâu bệnh hại, và có biện pháp xử lý (phun Bi 58 với 

liều lượng theo chỉ dẫn, phun phòng nấm bệnh bằng các loại thuốc: Boođô, Benlat, 

Alvin, chặt bỏ những cành hoặc cây bị quá nặng). Lập các biển báo cấm chặt phá và 

chăn thả gia súc trong rừng. 

5.3. Kỹ thuật gây trồng và kinh doanh tre trúc 

5.3.1. Cây tre Luồng  (Tên khoa học: Dendrocallamus membranaceus Munro) 

5.3.1.1. Giá trị sử dụng 

Luồng là cây có nhiều giá trị sử dụng: Làm vật liệu xây dựng, đan lát đồ dùng 

dân dụng, làm ván ép, chiếu xuất khẩu, nguyên liệu cho công nghiệp giấy, tơ nhân 

tạo,... Măng luồng làm thực phẩm, lá làm thức ăn cho Trâu, Bò,... 

5.3.1.2. Đặc điểm sinh thái 

Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Luồng: 

Là loài tre có thân mọc cụm, thân ngầm không bò lan rộng trong đất, măng mọc 

lên từ thân ngầm. Gốc tre cũng chia đốt và các đốt ở gần sít nhau, ở mỗi đốt có mo 

biến thành vẩy cứng bao bọc, xung quanh đốt mọc ra rễ (rễ mọc tập trung nhất ở phần 

củ). Trên mỗi đốt có mắt (trồi ngủ), gặp điều kiện thuận lợi, các mắt đó sẽ ra măng và 

phát triển thành cây mới. Đầu tiên các mắt đó phình to, đâm ngang ra trong đất rồi uốn 

cong lên thành măng. Do cách đẻ măng như vậy nên luồng có đặc trưng ngày càng ăn 

nổi lên trên mặt đất. 

 Quá
 
trình sinh trưởng phát triển của cây Luồng được chia ra làm 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Từ lúc các tế bào của mắt ở phần gốc trong đất bắt đầu phân chia 

để hình thành măng cho đến lúc măng nhú lên khỏi mặt đất. Ở cây Luồng, các mầm 

măng hình thành vào  mùa xuân, trước mùa ra măng khoảng 2-3 tháng. Vì thế điều 
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kiện chất dinh dưỡng của cây mẹ và điều kiện thời tiết có vai trò quyết định đến kích 

thước của măng và của cây Luồng sau này. Thông thường mắt chồi càng to, càng mập 

thì măng càng to, cây Luồng sau này cũng cao to, ở giai đoạn này mầm măng chưa đòi 

hỏi nhiều nước, phần lớn những mầm măng này phát triển thành măng. Tuy nhiên, nếu 

gặp điều kiện không thuận lợi thì đến vụ ra măng sau mới phát triển, chui lên khỏi mặt 

đất và chuyển sang giai đoạn 2. 

-  Giai đoạn 2: Từ khi măng nhú khỏi mặt đất đến khi tre định hình. Điều kiện 

thời tiết và sự cung cấp chất dinh dưỡng của cây mẹ lúc này có tác dụng quyết định đến 

khả năng phát triển của măng và phẩm chất của cây Luồng sau này, cây cần nhiều nước 

và chất dinh dưỡng vì măng sinh trưởng nhanh. Nếu thời tiết không thuận lợi (nắng, 

hạn, rét,....) hoặc thiếu chất dinh dưỡng thì măng sẽ bị thui hoặc Luồng chậm phát 

triển, gióng ngắn. 

- Giai đoạn 3: Sau khi cây đã định hình cho đến tuổi thành thục (đến tuổi được 

khai thác). Giai đoạn này cây không lớn thêm nữa mà chủ yếu là thay đổi về chất. Cây 

cứng dần, lượng nước ngày càng giảm bớt. 

- Giai đoạn 4: Từ khi cây Luồng đến tuổi thành thục đến lúc già cỗi và chết. 

Trong thực tế trồng Luồng kinh doanh thường khai thác khi đến tuổi thành thục, không 

nên để đến lúc già cỗi và chết. 

Luồng sinh sản chủ yếu bằng vô tính, có thể nhân giống bằng nhiều phương 

pháp: Bằng hom gốc, hom chiết, hom cành và hom thân. Măng mọc tập chung vào 

tháng 4 tháng 5, mùa thu và cuối mùa thu ít măng. 

Thông thường mỗi cây mẹ chỉ nuôi được một măng phát triển thành cây Luồng 

sau này. Sinh trưởng của Luồng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hâu, đất đai. 

Cùng một điều kiện khí hậu, nơi đất tốt thì cây Luồng cao to, mập mạp, thể hiện ở số 

gióng Luồng nhiều hơn, chiều dài gióng, đường kính gióng lớn hơn. Mặt khác, trên 

thực tế những cây cùng tuổi nhưng mọc trên các dạng đất tốt, xấu khác nhau cũng cho 

đường kính gióng trung bình khác nhau. Do đó, để trồng và thâm canh Luồng có hiệu 

quả kinh tế cao thì cần phải áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi 

dưỡng và tác động hợp lý đến rừng trồng Luồng. 

Cây Luồng thường có đường kính từ 10-12cm, dài 8-20m, thân cây cứng rắn, tỷ 

lệ Cellulose của Luồng khá cao (từ 45,5% ở đoạn gốc và 57,7% ở đoạn giữa và ngọn).  

Luồng sinh trưởng nhanh, phân bố chủ yếu ở tỉnh Thanh Hoá, được di thực ra 

Hoà Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ,... 

Luồng thích hợp với nơi có khí hậu mưa mùa nhiệt đới, nhiệt độ trung bình 23-

25
0
C. Độ ẩm trung bình trên 80%, lượng mưa trung bình năm từ 1600-2000mm.  
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Luồng là cây ưa sáng không thể sống dưới bóng rợp. Luồng sinh trưởng tốt ở 

nơi còn tính chất đất rừng, tầng đất dày trên 60cm độ pH từ 4-7, đất xốp mầu mỡ, nhất 

là đất ven đồi, ven suối, lòng khe, những nơi đất xấu bạc mầu Luồng sinh trưởng kém. 

Luồng không thể sống được ở nơi đất ngập úng. 

5.3.1.3. Kỹ thuật gây trồng Luồng 

*  Kỹ thuật tạo giống 

+ Tạo giống Luồng bằng hom cành 

-  Tiêu chuẩn cây giống và cành giống 

Rừng giống hoặc khóm Luồng lấy giống phải là những khu rừng hoặc khóm 

Luồng phát triển tốt, không sâu bệnh và không có hiện tượng ra hoa. 

Cây giống: Chọn những cây bánh tẻ dưới 2 năm tuổi, tốt nhất từ 8-12 tháng, có 

nhiều cành. Thường lấy trong những khóm luồng đã trồng từ năm thứ 3- 4 trở đi. 

Cành giống: Chọn những cành bánh tẻ từ 3- 10 tháng tuổi, đã có đủ lá, nếu cành 

quá già thì phải trẻ hoá. 

-  Thời vụ tạo giống 

Có hai vụ chính là vụ xuân vào tháng 2,3,4 và vụ thu vào tháng 7,8,9 dương lịch 

- Kỹ thuật chiết cành 

 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư: 

Để việc chiết cành được thuận tiện, dễ dàng, năng suất thì phải chuẩn bị đầy đủ 

dụng cụ, vật tư như: Cưa đơn, dao, ni lông có kích thước dài 60 cm, rộng 12-15 cm, 

thùng hoặc xô xách bùn, rơm. 

Các bước tiến hành 

Bước 1: Ngả cây để chiết cành 

Ngả cây ở độ cao 0,5- 0,7m, mở miệng 2/3 thân cây ngả, cành nằm ra 2 phía để 

chiết. Dùng dao sắc phát bớt ngọn cành, để lại khoảng 3 dóng, không được chặt bỏ ngọn 

cây. Gọt bớt rễ cám và cành nhánh quanh đùi gà. 

Ngoài cách này ta cũng có thể không cần ngả cây mà trèo lên cây để chiết cành. 

Bước 2: Tạo vết thương 

 Cưa phần tiếp giáp giữa đùi gà với thân cây (cưa từ trên xuống), chừa lại 1/5 diện 

tích để lợi dụng chất dinh dưỡng của cây. 

Chú ý:  Giữ mắt cua của đùi gà không bị dập, vì mắt cua là nơi phát triển măng sau 

này. 

Bước 3: Bó bầu 

Dùng hỗn hợp đủ ẩm 2 bùn ao + 1 rơm để bọc bầu ( 200-250 gam hỗn hợp cho một 

bầu).  

Sau đó bọc kín bầu bằng ni lông để giữ ẩm. 
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Bước 4: Kiểm tra và cắt cành chiết 

Thời gian cành ra rễ từ 15-30 ngày, trong thời gian này kiểm tra cành chiết nào ra 

đủ rễ (có màu vàng, dẹt) phát triển tốt thì lấy về ươm tại vườn ươm. 

-  Nuôi dưỡng cây ở vườn ươm 

Cách ươm: 

 Khi cành chiết ra rễ thì được đưa xuống vườn để ươm và nuôi dưỡng. Đất ươm 

phải tơi xốp, thoát nước, bằng phẳng, gần nguồn nước, tiện đường vận chuyển. 

Đất phải được làm nhỏ, sạch cỏ, bón lót phân chuồng hoai với lượng 5 kg cho 1 m
2
. 

Làm luống nổi, rộng 1-1,5 m, cao15-20 cm, rãnh rộng 40-50 cm để tiện đi lại chăm 

sóc.  

Khoảng cách ươm: Cây cách cây 25 cm, hàng cách hàng 30 hoặc 40 cm. Đặt 

cành nằm nghiêng 60
0
 so với mặt luống hoặc đặt cành thẳng đứng để mắt cành ra 2 

phía và lèn chặt gốc cành giâm. Sau đó tưới đủ ẩm nhưng không được để ngập úng và 

làm giàn che. 

Chăm sóc cây ươm: 

 Thời gian đầu cần che 60-70% ánh sáng, chiều cao của giàn che là 0,4-0,5 m 

hoặc 1,6- 1,8 m, nên làm như thế nào để thuận tiện cho việc chăm sóc và tận dụng 

được những vật liệu có sẵn ở địa phương. Tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình 

sinh trưởng của cây và quyết định thời điểm dỡ bỏ dần giàn che, nên lợi dụng những 

ngày có mưa nhỏ hoặc dâm mát để dỡ dần giàn che. 

Thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho cây, làm cỏ, phá váng, bón thúc và phòng 

trừ sâu bệnh. Bón thúc 3-4 lần trong giai đoạn vườn ươm. Lượng phân bón mỗi lần là 1 

kg đạm cho 100m
2
 hoặc 100kg phân chuồng hoai cho 100m

2
, nếu đất ươm quá xấu có 

thể tăng thêm số lần bón. 

 Vườn ươm Luồng thường xuất hiện các loài sâu ăn lá, có thể dùng Bi 58 nồng 

độ 0,05-0,1% để phun, lượng phun là 1 lít cho 10m
2
. 

 Sau 6-8 tháng khi măng đã toả lá, bộ rễ phát triển mạnh thì có thể xuất vườn. 

+ Tạo giống Luồng bằng thân hom thân 

-  Rừng giống hoặc khóm lấy giống 

Là những khu rừng hoặc khóm Luồng phát triển tốt, không sâu bệnh và không 

có hiện tượng ra hoa. 

 Cây lấy giống là những cây bánh tẻ từ 8-12 tháng tuổi. 

-  Các bước tiến hành 

Chọn cây lấy giống, cắt khúc: 

 Đoạn thân không có cành thì cắt ra từng đoạn 1 dóng, 2 đốt, đoạn thân có cành 

thì cắt ra từng đoạn 1 đốt mang cành. 
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 Xử lý hoá chất:  Dùng thuốc fitohoocmon bôi vào đùi gà và mặt cắt bên dưới. 

Ươm cây: Đất ươm phải tơi xốp, thoát nước, bằng phẳng, gần nguồn nước, tiện 

đường vận chuyển. 

 Đất phải được làm nhỏ, sạch cỏ, bón lót bằng phân chuồng hoai với lượng 5 kg 

cho 1m
2
 hoặc NPK bón với lượng 0,5 kg cho 1m

2
 

Làm luống nổi, rộng 1-1,5m, cao 15-20cm, rãnh rộng 40-50cm để tiện đi lại 

chăm sóc. Khoảng cách ươm: Cây cách cây 25cm, hàng cách hàng 30 hoặc 40 cm. 

Đặt hom nằm ngang so với mặt luống, theo chiều dọc luống lèn đất chặt ngang 

hàng mắt, phía trên phủ một lớp đất tơi xốp dày khoảng 15 cm và phủ rơm, rạ để giữ 

ẩm. Sau đó tưới đủ ẩm thường xuyên và kịp thời nhưng không được để ngập úng, làm 

giàn che. 

Chăm sóc cây ươm: 

 Thời gian đầu cần che 60-70% ánh sáng, chiều cao của giàn che là 0,4 - 0,5m 

hoặc 1,6 -1,8m, nên làm thế nào để thuận tiện cho việc chăm sóc và tận dụng được vật 

liệu có sẵn ở địa phương. 

Tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình sinh trưởng của cây mà quyết định 

thời điểm dỡ bỏ dần giàn che, nên lợi dụng vào những ngày có mưa nhỏ hoặc dâm mát 

để dỡ dần giàn che. 

Thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho cây, làm cỏ, phá váng, bón thúc và phòng 

trừ sâu bệnh.  Bón thúc 3-4 lần trong giai đoạn tại vườn ươm. Lượng phân bón mỗi lần là 

1kg đạm cho 100m
2 

hoặc 100kg phân chuồng hoai cho 100m
2
, nếu đất ươm quá xấu có 

thể tăng thêm số lần bón.  Ở vườn ươm Luồng thường xuất hiện các loài sâu ăn lá, cuốn 

lá. Có thể dùng Bi 58 nồng độ 0,05 - 0,1% để phun, lượng phun là 1 lít thuốc cho 10m
2
. 

 Sau 5-6 tháng có một thế hệ măng đã toả lá, bộ rễ phát triển khoẻ là đủ tiêu 

chuẩn xuất trồng.  

* Trồng và chăm sóc Luồng 

+  Kỹ thuật trồng 

Thời vụ trồng chính: Vụ xuân tháng 2,3,4 và vụ thu tháng 7,8,9 dương lịch. 

Mật độ trồng: Mật độ trồng từ 200-300 cây/ha, cự ly: 5m x 6m 

Đào hố co kích thước: 60 x60 x50cm (dài, rộng, sâu). Khi đào để lớp đất mặt 

riêng để trộn với phân bón lót. Bón phân chuồng hoai 5-10kg/hố. Tốt nhất đào hố trước 

khi trồng một tháng. 

Tiêu chuẩn cây trồng: Phải là những cây có từ một đến hai thế hệ măng đã toả 

lá, không còn ở dạng măng non. Rễ phát triển khoẻ, màu nâu. 

Kỹ thuật trồng: Vào đúng vụ, lợi dụng ngày mưa, đất ẩm đào đem đi trồng.  

Dùng bẹ chuối, lá cây bọc bầu để giữ bộ rễ khỏi khô. Thực hiện hai lấp một lèn. Lấp 
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kín bầu, lèn chặt đất quanh bầu. Lấp tiếp một lớp đất dày10-12cm để xốp không lèn, để 

cách miệng hố 5cm (hơi lõm). Tủ rơm, rạ khô giữ ẩm. 

+ Phương thức trồng: 

Trồng thuần loài, chỉ áp dụng nơi có trình độ thâm canh cao. 

Trồng hỗn giao với các loài thân gỗ bản địa lá rộng như Lát, Sấu, Trám,... và 

cây cải tạo đất 1- 2 năm đầu có thể trồng xen Lạc, Đậu tương, Ngô, Lúa, Sắn,... 

Ở những nơi đất rừng thứ sinh nghèo có khả năng tái sinh thì xử lý thực bì theo 

băng. Băng chặt rộng 4-5m để trồng Luồng, băng chừa 6-8m để nuôi dưỡng cây bản 

địa. Nơi đồi dốc cho băng chạy theo đường đồng mức. 

+ Kỹ thuật chăm sóc và chặt vệ sinh 

  Chăm sóc rừng trồng: Rừng Luồng sau khi trồng song là phải tiến hành 

chăm sóc 3 năm liền: 

Năm thứ nhất: Chăm sóc 3- 4 lần 

Năm thứ hai: Chăm sóc 2-3 lần 

Năm thứ ba: Chăm sóc 1-2 lần 

Các lần chăm sóc trong năm thường tiến hành vào các tháng 3,6,7 hoặc tháng 

10. 

 Nội dung chăm sóc: Tháng 3: Phát sạch dây leo, cây bụi, thảm tươi, cỏ dại, 

cuốc xung quanh gốc Luồng theo hình vành khuyên, cách khóm 1m, sâu 20-25 cm. 

Tháng 6,7: Phát dây leo, bụi dậm, thảm tươi, cỏ dại. 

Tháng 10: Phát chăm sóc như tháng 6,7, tủ cỏ vào gốc giữ ẩm. 

Trong quá trình chăm sóc, nếu có điều kiện thì bón thêm phân cho Luồng. Bón 

với lượng 10kg phân chuồng hoai hoặc 1kg NPK/búi. Thời điểm bón vào tháng 3 

dương lịch, bón cách gốc 10-15cm. 

Chú ý: Quá trình chăm sóc không được vun đất vào búi Luồng, vì vun đất sẽ tạo 

điều kiện cho búi bị nâng gốc, gió bão sẽ làm đổ cả búi. 

Chặt vệ sinh: Rừng Luồng sau khi trồng 4-5 năm phải chặt vệ sinh. Mục tiêu 

chặt vệ sinh là để loại bỏ cây quá già, cây sâu bệnh. Chủ yếu là cây 4-5 tuổi, cây năm 

thứ nhất, thứ hai sau khi trồng. Sau khi chặt vệ sinh xong phải dọn cành nhánh, xếp 

gọn thành từng đống để tránh lửa rừng, cuốc xung quanh búi Luồng theo hình vành 

khuyên cách 1 m, sâu 20-25 cm, tủ rác vào gốc giữ ẩm. Mục đích của việc cuốc xung 

quanh búi là để cắt đứt bớt lượng rễ già, đất được xốp ẩm, giết được sâu vòi voi ẩn nấp 

dưới đất. 

*  Phòng trừ sâu bệnh 
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 Bệnh hại Luồng nguy hiểm nhất là bệnh chổi xể tre (Balansia teke). Nếu búi 

Luồng nào bị bệnh chổi xể thì chặt bỏ cả bụi đem cây ra đốt hoặc dùng boócđô với 

nồng độ 1% phun vào gốc để trừ bệnh. 

 Sâu hại Luồng có rất nhiều loại, có loại ăn lá, có loại ăn hại măng, nhưng hại 

nhất là sâu vòi voi hại măng (Crytrachelus longimanus Fab). Biện pháp phòng trừ loại 

sâu này:  Giai đoạn sâu non (sâu trong thân măng) dùng thuốc Bi58 nồng độ 1/120 với 

liều lượng 10cc/măng, tiêm vào cây măng, vị trí tiêm cách đỉnh sinh trưởng của măng 

40- 50cm. 

Giai đoạn nhộng: Tổ nhộng ở dưới đất thì dùng cuốc để đào xung quanh búi, 

mục đích để làm đảo lộn sinh thái của sâu, tạo điều kiện cho thiên địch giết hoặc làm 

sát thương sâu. 

Giai đoạn sâu trưởng thành (sâu bay giao phối đẻ trứng) thì lợi dụng tính giả 

chết của sâu, dùng nhân lực bắt giết. 

* Khai thác Luồng: Luồng sau khi trồng 5 năm thì cho thu hoạch, thời gian cho 

thu hoạch có thể kéo dài 40-50năm liền, chu kỳ khai thác ngắn (1-2năm/lần). Lượng 

khai thác hàng năm từ 1200-1400 cây/ha theo phương thức khai thác chọn. Nên lựa 

chọn cường độ khai thác như thế nào để vừa thu được sản phẩm lại vừa tạo điều kiện 

cho luồng phát triển. 

Cường độ chặt: Cường độ chặt mạnh: Chừa lại cây 1 tuổi 

 Cường độ chặt vừa: Chừa lại cây 1, 2 tuổi 

Cường độ chặt yếu: Chừa lại cây 1, 2, 3 tuổi 

Qua kinh nghiệm cho thấy cường độ chặt vừa thích hợp và luân kỳ khai thác là 

2-3 năm. Mùa khai thác nên thi công vào mùa cây ngừng sinh trưởng là tốt nhất. 

Kỹ thuật chặt hạ: 

Khi chặt hạ phải chừa lại gióng sát mặt đất. Dùng dao sắc để chặt, khi chặt xong 

vết chặt phải phẳng phiu. Làm như vậy chồi măng của gióng còn lại sẽ phát triển thành 

giống chét, một loại giống tốt cho trồng rừng. Sau khi khai thác đều phải thu dọn cành 

nhánh xếp thành đống. Cần xới xáo xung quanh gốc cách bụi rộng 1m, sâu 20-25cm. 

Tủ giác vào gốc giữ ẩm. 

5.3.2. Cây Tre Bát Độ 

Giới thiệu: Bát Độ là tên một người ở Trung Quốc đã mang giống tre này từ 

nước ngoài về trồng lấy măng để tiến Vua cách đây 400 năm. Từ đó gọi là tre Bát Độ 

và được duy trì ở Trung Quốc đến ngày nay.  

5.3.2.1. Giá trị sử dụng 

Tre Bát Độ là loại cây được trồng với mục đích chính là lấy măng, măng là loại 

thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Măng to (3 - 8 kg), vỏ mỏng, thịt trắng - dày - lõi 
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nhỏ, tỷ lệ thịt đạt trên 85%, ăn rất ngon và giòn. Măng có tác dụng tăng cường tiêu hoá, 

phá đờm, nhuận phổi, giảm béo phì. Ăn thường xuyên có tác dụng phòng trừ huyết áp 

cao rất tốt.  

Măng Bát Độ ngoài để ăn tươi, còn có thể chế biến đồ hộp, đóng túi, làm măng 

chua, sấy khô dạng lát, sợi... được các thị trường Hồng Công, Đài Loan, Singapore, 

Nhật Bản, rất ưa chuộng và ngay ở Trung Quốc vẫn là loại hàng hiếm, có nhu cầu tiêu 

thụ lớn.  

5.3.2.2. Đặc điểm sinh thái 

 Tre Bát Độ là cây nhiệt đới, sinh trưởng trong điều kiện nhiệt độ trung bình 

hàng năm 18 - 26
0
C, tháng 1 lạnh nhất 6 - 8

0
c, tháng nóng nhất 34 - 36

0
c, lượng mưa 

1400mm trở lên, số giờ nắng 1300 - 1600 giờ/năm. Những nơi nhiệt độ cao hơn vẫn 

trồng được và lượng mưa, số giờ nắng cao hơn thì càng tốt.  

Tre Bát Độ không đòi hỏi cao về đất trồng, đất đồng bằng, đồi dốc, núi thấp đều 

có thể trồng được. Ưu điểm nhất là chịu hạn, trồng được ở đồi dốc cho tới độ cao 500m 

so với mặt biển. Những nơi có tầng đất dày, xốp, giàu mùn, ẩm và đất thấp dưới 500m 

thì càng tốt hơn.  

5.3.2.3. Năng suất và thời gian thu hoạch 

 Năng suất: măng Bát Độ có tiếng về năng suất cao, thân măng to. Năm thứ 3 

sau khi trồng một cái măng nặng 3 - 8 kg (thân măng cao 50 - 100cm, đường kính gốc 

măng từ 10 - 30 cm). Một khóm tre Bát Độ thường có 15 - 20 cái măng, trung bình thu 

được 80 - 150kg/năm trở lên. Năng suất cao nhất của măng Bát Độ một năm thu được 

135tấn/ha, năng suất trung bình 90tấn/ha, đường kính gốc măng trung bình là 16cm.  

 Thời gian: Sau khi trồng thì năm đó và năm thứ hai là thời kì chăm sóc, năm 

thứ ba trở đi mới thu hoạch. Thu hoạch trong khoảng 15 - 20 năm. Măng Bát Độ có 

thời gian thu hoạch dài, nhiều tháng trong năm : từ tháng 3 đến tháng 11,12. Vào tháng 

3 khi nhiệt độ từ 15
0
C trở lên là măng mọc lên.  

5.3.2.4.  Kỹ thuật trồng và thu hái măng 

 Cây giống 

Vườn chuyên trồng để nhân giống tre Bát Độ được trồng riêng với kỹ thuật khác 

trồng lấy măng. Cây giống đem trồng có đường kính thân 3 - 6 cm, ở gốc đã có rễ phát 

triển mạnh.  

 Thời vụ trồng 

Từ tháng 1 đến tháng 3, khi cây tre đang trong thời kì ngủ nghỉ, tốt nhất là trồng 

tháng 1 (trước tết âm lịch). 

 Khoảng cách trồng 

Cây cách cây 4m, hàng cách hàng 5 m,  mật độ trồng 500 cây/ha. 
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 Hố trồng 

Đào theo kích thước 70cm x 70cm x 30cm (sâu30cm), những nơi đất xấu có thể 

đào hố lớn hơn.  

 Bón phân lót  

Tốt nhất là phân chuồng, 15 - 25kg/hố, đảo đều với đất, cho vào hố trước khi trồng.  

 Cách trồng 

 Dùng cuốc hoặc xẻng trộn đều đất trong hố, để cho đất tơi xốp và thoáng khí 

nhưng không được có các khoảng trống trong đất. Sau đó cuốc một lỗ to hơn bầu cây ở 

giữa hố trồng và đặt cây giống xuống (bầu cây nằm chọn trong hố), dùng tay lèn chặt 

để rễ cây tiếp xúc với đất mới. Tiếp theo, dùng cuốc vun đất quanh gốc và phủ cỏ, rác 

để giữ ẩm. Cần tưới đủ ẩm cho cây ngay sau khi trồng và 3 tháng đầu.  

 Thu hái măng 

Vỏ măng khi chưa ra khỏi mặt đất thì có màu vàng nâu, thịt măng non và chất 

lượng tốt. Khi măng đã mọc lên khỏi mặt đất thì vỏ măng sẽ biến thành màu xanh lục, 

thịt măng sẽ bị lão hoá, chất lượng giảm. Vì vậy, phải lấp đất che phủ măng không để 

ánh sáng mặt trời chiếu vào. Để nâng cao chất lượng măng, trong thời gian thu hái 

măng phải dùng đất và mùn hữu cơ phủ gốc cho khóm măng thành một lớp đất dày 16 

- 30cm hoặc hơn nữa.  

Khi măng bắt đầu nhú lên khỏi mặt lớp đất phủ thì thu hoạch. Thời kỳ đầu 

(tháng 3 - 4) và thời kì cuối (tháng 11 - 12), nhiệt độ thấp măng mọc chậm thì 5 - 7 

ngày thu một lần. Các tháng hè thu (tháng 5 - 10) nhiệt độ cao, mưa nhiều măng mọc 

rộ từ 3 - 5 ngày thu một lần.  

Tốt nhất là thu măng vào buổi sáng. Dùng một cái cuốc tay bới đất xung quanh 

cái măng, rồi dùng dao cắt măng lấy ra khỏi gốc cây. Chú ý không làm hư hại gốc cây, 

bởi vì ở đó có những mắt sinh ra măng mới. Lấy măng xong lại phủ đất lên gốc khóm 

măng như cũ.  

 Cách để cây con thay thế cây mẹ 

Tre Bát Độ từ năm thứ 4 đến năm thứ 6 sinh trưởng rất nhanh. Thông thường, từ 

năm thứ 3 đến năm thứ 5 chỉ lấy măng, không để cây con mới thay thế cây mẹ cũ. Đến 

năm thứ 6 thì để 3 - 4 cây con mới mọc lên thay cho các cây tre mẹ, đào bỏ các cây mẹ 

cũ vào mùa đông. Các năm thứ 7 - 9 chỉ lấy măng. Đến năm thứ 10 lại để 3 - 4 cây mới 

thay thế các cây mẹ và phải đào bỏ hết gốc của cây mẹ để từ năm thứ 6 sau này, một 

khóm tre Bát Độ để từ 6 - 8 cây mẹ và cứ cách 4 năm lại đào bỏ đi 3 - 4 cây, để 3 - 4 

cây mới. Đồng thời phải đào bỏ những gốc già một lần nữa, sau đó năm nào cũng có 

măng thu hoạch.  
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 Chăm sóc và bón thúc phân: Cần phải trừ cỏ và xới đất xung quanh gốc cây 

cho xốp. Nhất là măng mới trồng cần làm sạch cỏ. Thông thường hàng năm làm cỏ xới đất 

2 lần vào tháng 5-6 và tháng 8-9.  

 Bón phân: Các loại phân bón đều dùng được. Phân chuồng, bột xương, đất bùn 

ao tốt nhất là bón vào mùa thu - đông, từ 22,5 - 37,5tấn/ha hoặc bùn ao từ 37,5 - 

60tấn/ha. Các loại phân có hiệu quả nhanh như phân tổng hợp, đạm, lân,... nên bón vào 

mùa xuân - hè, sau khi làm cỏ xới đất,  mỗi khóm bón 0,1 - 0,25kg. 

 Bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh 

Không được thả trâu bò vào vườn tre lấy măng, nhất là khi mới trồng. Sâu bệnh 

chủ yếu là bệnh thối măng và sâu voi: 

Phòng bệnh thối măng: Dùng thuốc “đặc hiệu” của Trung Quốc pha loãng 5000 

lần phun phòng, cứ 7 ngày phun một lần là tốt nhất. 

Phòng trừ sâu voi: Buổi sáng (9 - 12 giờ) và chiều (3 giờ đến tối) là lúc nó hoạt 

động và đẻ trứng thì bắt và diệt. Khi ấu trùng chuyển hoá thành sâu thì dùng thuốc 

Địch Bách trùng 90% (Dipterex) pha loãng 500 lần, hoặc dùng thuốc địch uý 50% pha 

loãng 1000 lần để phun trừ sâu. 

5.3.3. Trúc sào (Tên khoa học: Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie) 

5.3.3.1. Giá trị kinh tế  

Trúc sào thường được nhân dân dùng làm nhà. Trong các căn nhà của đồng bào 

Dao Cao Bằng rất nhiều bộ phận làm bằng trúc như: mái nhà, tường liếp, cột kèo, 

cửa… Trúc sào cũng dùng làm các đồ gia dụng như: bàn ghế, giường, chõng, rổ rá… 

Các xưởng chế biến trúc sào làm sào nhẩy, gậy trượt tuyết xuất khẩu… Xưởng 

giấy Cao Bằng dùng thân trúc sào làm nguyên liệu bột giấy. Một cây trúc sào cao 10m, 

đường kính 5cm cân nặng khoảng 3,2kg. 

5.3.3.2. Đặc điểm hình thái 

Trúc sào có nhiều đặc điểm hình thái gống trúc cần câu, nhưng trúc sào có thân 

tre to lớn hơn: Cây cao 10 - 20m, đường kính 4 - 12cm hoặc hơn, mặt lóng có lông 

cứng. Mo thân có bẹ mo lớn (15x20cm), mặt lưng có lông cứng, mép có lông thô, tai 

mo thoái hoá, lông tai mo dài. 

5.3.3.3. Đặc điểm sinh thái, lâm sinh 

Ở Việt Nam Trúc sào được trồng ở độ cao 500 - 1500m nơi có độ dốc 5 - 30
0
, 

trên loại địa hình sườn và đỉnh núi đất và núi đá vôi. Trúc sào phát triển tốt ở nơi nhiều 

ánh sáng, tầng đất sâu, giầu mùn và ẩm (đường kính thân trúc tới 12 - 15cm). Trúc phát 

triển kém ở nơi đất khô, tầng mỏng, nghèo mùn (cây chỉ cao 6 - 7m, đường kính 5-6cm). 

Trúc sào thường được trồng thuần loại, mùa măng tháng 2-3. Tuổi thành thục 1-

2 năm, tuổi khai thác 2-3 năm. Trúc sào có hiện tượng khuy khá nặng. Năm 1973 riêng 
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huyện Nguyên Bình và Bảo Lạc có tới 40-60% diện tích rừng trúc sào bị khuy. Sau khi 

khuy cây bị chết, chưa thấy tái sinh bằng hạt. 

Rừng trúc sào ít bị sâu bệnh. Mới bắt gặp kiến đục măng và châu chấu ăn lá, 

nhưng tác hại không đáng kể. 

* Phân bố: Trên thế giới trúc sào phân bố ở Trung Quốc, Nhật Bản, ở Việt Nam 

loài trúc này không gặp trong trạng thái tự nhiên, chúng được trồng ở Cao Bằng (Chợ 

Rã, Bảo Lạc), Hà Giang (Đồng Văn), Bắc Kạn (Chợ Đồn, Bạch Thông)… Có lẽ giống 

Trúc sào đã được người Dao mang từ Trung Quốc vào Việt Nam từ rất lâu đời, trong 

các đợt di cư xuống phía Nam của họ. Hiện nay khi di chuyển đến các địa điểm mới 

đồng bào Dao thường mang giống trúc sào theo để trồng ở nơi mới định cư. 

5.3.3.4. Kỹ thuật trồng 

Kỹ thuật trồng trúc sào cũng giống như trồng trúc cần câu. Nhưng mùa trồng 

trúc sào sớm hơn. Trúc sào được trồng vào tháng 10-12, trước mùa măng. Nơi trồng 

trúc sào có độ cao lớn hơn vì loài này chịu lạnh hơn trúc cần câu. 

Sau khi trồng 1 năm, trúc sào đã có kích thước bằng trúc cần câu. Sau 5 năm đạt 

đường kính lớn nhất. Sau khi trồng 4-5 năm có thể khai thác được. 

Ở Việt Nam nên phát triển trồng trúc sào ở các tỉnh giáp biên giới Việt - Trung. 

Giống lấy từ vùng trúc sào mọc tập trung ở 2 huyện Bảo Lạc và Nguyên Bình của Cao 

Bằng. 

 Chăm sóc bảo vệ: Sau khi trồng nếu đất quá khô phải tưới nước cho đủ 

ẩm, hoặc che phủ thích hợp để chống nắng gắt, đất thoát nước mạnh. 

Ở miền núi cần đặc biệt chống gia súc phá hoại vì măng và lá trúc được các loại 

gia súc và thú rừng lớn rất ưa thích. Cần làm hàng rào, đào rãnh quanh nơi trồng trúc. 

Khi măng nhú được 2 tháng thì làm cỏ, xới gốc. Chăm sóc liên tục trong 3 năm. 

Số lần chăm sóc năm đầu nhiều hơn các năm sau. Sau khi trồng 4 - 5 năm thì có thể khai 

thác được. Sau đó, hai năm khai thác một lần.  
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