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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

1.1. Mở đầu 

Cây tùng La Hán (Podocarpus macrophyllus) là một loài cây cảnh 

thuộc họ Thông tre (Podocarpaceae) thường được trồng làm cảnh trong công 

viên, đình chùa, vườn nhà. Cây thuộc loại cây gỗ lớn, cành nhánh nhiều, dài, 

mọc ngang hay rủ xuống. 

Lá của cây tùng La Hán mọc so le, có dạng hình xoắn ốc, dày, cứng và 

có màu xanh đậm. Lá cây bền, ít rụng và xanh quanh năm. Quả của cây tùng 

La Hán có dạng hình trứng, khi chín có màu đỏ tía nhìn giống ông La Hán 

khoác áo cà sa nên cây có tên gọi là tùng La Hán. 

Tùng La Hán có nhiều ưu điểm nổi trội đó là cây sống lâu năm, cây 

thường xanh,  chịu hạn, chịu nhiệt, chiụ cớm nắng, chống chịu sâu bệnh tốt, 

phân cành gọn, bộ lá đẹp, màu xanh sáng, hoa màu trắng nhỏ, quả màu xanh, 

khi chín chuyển sang màu tím, quả chín có 2 phần, phần đài quả màu xanh, và 

phần quả màu tím, quả có thể ăn được với vị ngọt hơi chua, theo các nhà y 

học Trung Quốc và kinh nghiệm 1 số người dân thì quả dùng để ngâm rượu, 

làm thuốc chữa bệnh huyết áp, gan, thận… 

Tùng La Hán có ở Việt Nam từ lâu, được nhiều người biết đến như 1 

loại cây cảnh quý, có giá trị rất cao, theo các nhà thực vật học Học Viện Nông 

nghiệp Việt Nam, cây tùng La Hán ở Việt Nam có nhiều các biến chủng khác 

nhau, được phân bố ở nhiều Cô Tô, tuy nhiên những năm qua bị khai phá 

mạnh, nên những vùng có tùng La Hán tự nhiên không nhiều, chỉ còn lại 1 số 

nơi rừng núi ít người đặt chân đến. 

Tùng La Hán còn là cây cảnh đã được những người chơi cây ở Trung 

Quốc, Nhật Bản …và người dân Cô Tô chọn là cây tạo sinh khí tốt cho người 

chơi mang lại nhiều sức khỏe, may mắn, thành công. 

Từ năm 2001 – 2003, tại Cô Tô do thương lái Trung Quốc mua tùng La 

Hán, người dân đã vào rừng khai thác. Trong quãng thời gian đó, nhiều gốc 

tùng tự nhiên có tuổi thọ hàng trăm năm đã bị khai thác để đưa xuống tàu, xà 
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lan, vận chuyển ra nước ngoài. Hiện tại số lượng tùng La Hán còn lại không 

nhiều và có nguy cơ cạn kiệt, rất cần phải bảo tồn và phát triển.  

1.2. Mục tiêu 

Mục tiêu tổng quát: 

Điều tra, đánh giá thực trạng, bảo tồn tại chỗ và phát triển  cây tùng La 

Hán tại vườn quốc gia Bái Tử Long và huyện đảo Cô Tô.  

Mục tiêu cụ thể: 

- Điều tra, đánh giá thực trạng, lưu giữ tại chỗ và phát triển được 1 - 2 loài 

tùng La Hán.  

- Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc làm cơ sở 

phát triển sản xuất hàng hoá. 

- Xây dựng mô hình thương phẩm phục vụ phát triển, nhân rộng cây 

tùng La Hán (lá dài) 

- Đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật. 
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PHẦN II. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước. 

Tùng La Hán, còn được gọi là La Hán tùng, thông la hán…, có tên 

khoa học là Podocarpus macrophyllus, là một loài thực vật thuộc họ 

Podocarpaceae, Chi Podocarpus (từ tiếng Hy Lạp “podos” có nghĩa là chân 

và “karpos” có nghĩa là quả, chỉ những cây mà quả có chân đế rõ ràng). Quả 

của cây có hình dáng giống như pho tượng La Hán, nên có tên là tùng La 

Hán. Cây có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc.  

            Podocarpus macrophyllus có bộ nhiễm sắc thể 2n = 38, được (Thunb.) 

Sweet miêu tả khoa học đầu tiên năm 1818. Đây là loại cây đơn tính, xanh 

quanh năm. Cây có thân gỗ, thẳng, màu xám hoặc nâu xám, sần sùi, không có 

gai, lột vỏ mỏng. Kích thước cây từ trung bình tới cỡ lớn. Trong điều kiện tự 

nhiên, cây tùng La Hán to có thể cao đến 10-12 m. Tán cây có hình tròn, trải 

rộng khoảng 6-7 m (20-25 feet). Lá cây dạng đơn, mọc so le hình xoắn ốc. Lá 

hình giải hẹp, thuôn nhọn ở đỉnh; dày, cứng, hơi cong. Mặt trên lá xanh đậm, 

bóng; mặt dưới xanh xám. Kích thước lá 17-120 mm (dài) x 2-10 mm (rộng), 

có gân giữa nổi và vân song song; lá cây bền, ít rụng lá vào mùa thu. Nón đực 

dạng bông, mọc thành cụm, xuất phát ở nách lá; hoa hình cọc có sợi màu 

trắng đục, dài 3-5 cm. Nón cái dạng gần tròn, có đài to, bên dưới có vẩy dạng 

tam giác. Quả của cây tùng la hán có dạng trứng hoặc tròn, dài 1,5 – 3 cm, 

chín có màu tím hoặc đỏ tiá, có thể ăn được. Hạt có dạng tròn, đường kính 

khoảng 1-1,5 cm. Tùng La Hán là cây đa niên. Trong điều kiện phù hợp, cây 

có thể sống tới 150 năm. 

           Các nghiên cứu về phân loại Chi Podocarpus (thuộc Họ 

Podocarpaceae) được Mill (2014) chia thành 9 giai đoạn: từ trước 1800, 1800-

1850, 1851-1875, 1876-1900, 1901-1926, 1927-1947, 1948-1967, 1968-1987 

và 1988 đến nay. Các công trình nghiên cứu đánh dấu các mốc quan trọng bao 

gồm nghiên cứu của Pilger (1903), Buchholz và Gray (1948-1962), và de 

Laubenfels (1985). Theo FOC, phân loại thấp hơn của P. marcophyllus gồm 

có Podocarpus macrophyllus var. angustifolius Blume, Podocarpus 
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macrophyllus var. chingii N. E. Gray, Podocarpus macrophyllus 

var.macrophyllus, Podocarpus macrophyllus var. maki Siebold & Zuccarini, 

Podocarpus macrophyllus var. piliramulus Z. X. Chen & Z. Q. Li.  

          Mỗi chủng loại có các đặc điểm hình thái (dạng thân, tán, hình dạng và 

màu sắc lá…) cũng như yêu cầu điều kiện ngoại cảnh khác nhau, do đó có 

mục đích sử dụng khác nhau. Podocarpus macrophyllus var. angustifolius là 

loại cây có tán hình trụ; hẹp, lá cong, dài 4-11 cm (2-4,5 inches). Podocarpus 

macrophyllus var. appressus có thân thấp, tán bụi, lá ngắn. Podocarpus 

macrophyllus var. maki lại có dạng thân trụ, cành thẳng, lá dài 3-7 cm (1,5-3 

inches). Podocarpus macrophyllus var. chingii được coi là đã tuyệt chủng. 

          Trên thế giới, Podocarpus macrophyllus được xếp vào nhóm cây lâm 

nghiệp nhưng cũng thường được sử dụng như các cây công trình và làm cảnh. 

Các cây thuộc họ Podocarpaceae được sử dụng cho mục đích trang trí ngoại 

cảnh từ những năm 1960; trong đó, loài Podocarpus macrophyllus, thường 

được trồng chậu hoặc trồng trong vườn, được sử dụng phổ biến và rộng rãi ở 

các vùng ôn đới và bán ôn đới. Tại Mỹ, tùng La Hán thường được trồng làm 

cảnh trong vườn, trong nhà hoặc thậm chí làm hàng rào, dải phân cách. Tại 

Nhật Bản, Podocarpus macrophyllus var. macrophyllus (còn gọi là Inumaki) 

và Podocarpus macrophyllus var. maki (còn gọi là Rakamaki) thường được 

trồng làm cây cảnh trang trí. Ở Trung Quốc, và các nước Đông Nam Á, tùng 

La Hán thường được trồng ở dạng bonsai, được coi là loại cây cảnh quý, là 

vật phẩm phong thủy mang lại sự may mắn, phồn vinh, thịnh vượng.  

 Với sự phát triển mạnh mẽ của các phương pháp và kĩ thuật sinh học 

phân tử hiện nay đã có nhiều ứng dụng để giúp nhận diện các loài sinh vật 

sống rất được các nhà khoa học trên thế giới chú tâm như kỹ thuật DNA 

microarray, RAPD, AFLP, DNA fingerprinting, dùng marker SSR (Lau và 

cs., 2001; Qian  và cs., 2008; Yao và cs., 2009; Singh và cs., 2012 Wang và 

cs., 2010). 
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2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Ở Việt Nam, tùng La Hán mọc tự nhiên trong rừng lá rộng thường xanh 

nhiệt đới và á nhiệt đới thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình, Lào Cai, Hà 

Giang... và được trồng làm cảnh khắp nước. Tùng La Hán là một loại cây 

kiểng đẹp, có tiềm năng đem lại lợi ích kinh tế lớn cho người sản xuất. Cây 

được xếp vào hàng cây cảnh quý hiếm nhiều người chuộng và trồng ở khắp 

nơi như công viên, đình chùa, khuôn viên các công trình văn hóa, sân vườn 

biệt thự, tiểu cảnh. 

Tùng La Hán là cây thân mộc nên có thể chịu hạn tốt, thích nhiệt độ 

nóng ẩm từ 18-25oC. Tuy nhiên tùng La Hán là loài cây chịu lạnh kém nên 

vào mùa Đông lá thường cằn cỗi. Cây có thể trồng trên đất cát nhẹ, đất thịt 

hoặc đất sét; dễ thoát nước, pH từ chua đến trung tính. Cây ưa sáng toàn phần 

nhưng chịu râm; thích ẩm nhưng không chịu úng; cành dẻo, dễ uốn nắn nên 

dễ tạo dáng thế, rất thích hợp với việc tạo cây bonsai. 

Tùng La Hán có thể được trồng từ hạt, bằng cành giâm hoặc cành chiết. 

Hạt thu từ quả đã chín có thể nảy mầm thành cây con. Sau gieo từ 1-2 tháng, 

khi cây cứng cáp có thể trồng ra vườn. Thời điểm gieo thích hợp nhất vào 

mùa xuân. Nhân giống tùng la hán bằng cành giâm trong bầu đất cũng thuận 

lợi nhất vào tháng 6-7 hàng năm. Cành giâm trong giai đoạn vườn ươm phải 

đạt độ cao 15 – 20 cm, đặt cây trong bóng râm 30 – 45 ngày, sau đó có thể 

đưa ra nắng. Khi cây được 80 cm trở lên mới đem trồng xuống đất. Nếu nhân 

giống bằng phương pháp chiết, cần chọn các cành đã hóa gỗ có đường kính 

0,4-0,5 cm để khoanh vỏ chiết vào mùa xuân và sau 2-2,5 tháng là có thể cắt 

rễ đem trồng. 

Theo Phạm Hoàng Hộ, tùng La Hán (Podocarpus macrophyllus) thuộc 

họ thông tre lá ngắn. Là cây đại mộc nhỏ, vỏ nứt dọc, nhánh non xanh. Lá 

mọc xen, dài 2-7 cm, rộng 1cm, xanh đậm ở mặt dưới, không lông, chùy đực 

hình gié dài bằng lá, có màu vàng rồi trắng ; tiểu nhụy có mũi nhọn, noãn cô 

độc trên một đế phù mập, xanh. 

Tùng La Hán thích hợp nhiệt độ từ 18-30oC, là cây xanh tốt quanh năm, 

chịu được hạn, ra hoa vào tháng 4-5, quả chín vào tháng 6-7. Là cây quý có 
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tên trong sách đỏ Việt Nam, bị đe dọa do khai thác quá mức, cần bảo vệ loài 

trong tự nhiên, không phá hủy môi trường sống của loài. 

Phạm vi phân bố: Quảng Ninh, Lạng Sơn 

Những nghiên cứu về đa dạng di truyền tùng La Hán ở nước ta cho đến 

nay chủ yếu dựa vào các đặc điểm hình thái, chưa có công trình nào trong nước 

nghiên cứu đánh giá, tư liệu hoá ở mức độ phân tử một cách sâu rộng, bài bản 

và có hệ thống. Trong công tác bảo tồn, việc đánh giá đa dạng hình thái vẫn 

còn chưa đủ, chính vì vậy mà yêu cầu cấp bách đặt ra là cần phải điều tra, thu 

thập để từng bước tiến tới tư liệu hóa nguồn gen, nghiên cứu phân loại, bảo tồn 

và khai thác hợp lí nguồn gen tùng La Hán địa bản địa Việt Nam. 

Cô Tô là huyện đảo biên giới ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, gần 

hai trung tâm kinh tế lớn của vùng là Hạ Long, Hải Phòng và các trung tâm 

du lịch như Vân Đồn, Móng Cái… Huyện được hợp thành bởi hệ thống gần 

50 hòn đảo lớn nhỏ phân bố trên vùng biển rộng lớn ở vị trí tiền tiêu của vùng 

Đông Bắc Tổ quốc; trong đó có 03 đảo chính là Cô Tô Lớn, Thanh Lân và 

đảo Trần. Toàn huyện có hơn 200 km chiều dài biên giới trên biển với Trung 

Quốc, các mặt còn lại đều được bao bọc bởi biển Đông: phía Đông giáp hải 

phận quốc tế; phía Tây giáp vùng biển huyện Vân Đồn; phía Bắc giáp vùng 

biển huyện Hải Hà; phía Nam giáp vùng biển Bạch Long Vỹ, TP. Hải Phòng. 

Về đặc điểm địa hình, huyện Cô Tô có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 

47,43 km2 với địa hình chính là đồi núi thấp (chiếm 51%) xen kẽ với các vùng 

đất bằng (chiếm 49%): phần giữa các đảo thường cao, vây quanh là đồi núi và 

cánh đồng hẹp; ven các đảo là những bãi cát, bãi đá và vũng vịnh nhỏ (UBND 

huyện Cô Tô, 2014). Đây là những điều kiện quan trọng để Cô Tô đẩy mạnh 

phát triển kinh tế biển cũng như tăng cường giao lưu kinh tế quốc tế trong 

thời gian tới. Không những thế, nơi đây còn có vị trí chiến lược đặc biệt quan 

trọng đối với quốc phòng – an ninh ở vùng Đông Bắc Tổ quốc. 

Phát triển du lịch là xu thế chung của toàn thế giới hiện nay bởi hiệu 

quả to lớn của “ngành công nghiệp không khói”. Phát triển du lịch biển đảo là 

một hướng quan trọng có tính động lực bởi “thế kỷ 21 là thế kỷ tiến ra biển”. 

Đối với Việt Nam, phát triển tổng hợp kinh tế biển, không tách rời với các 
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đảo và huyện đảo bởi nó là bàn đạp của chiến lược, là cầu nối giữa đất liền 

và ngoài khơi, là tiền đồn vững chắc bảo vệ độc lập, chủ quyền và an ninh 

chính trị của đất nước. Chính vì vậy, nghiên cứu, đánh giá tiềm năng để phát 

triển ngành du lịch trên thế giới và Việt Nam đều hết sức cần thiết. Đặc biệt, 

hiện nay khi phát triển bền vững là mục tiêu chung của nhân loại thì việc đánh 

giá đầy đủ tiềm năng giống như “kim chỉ nam” cho sự phát triển. 

Cô Tô là huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh với vị trí chiến lược vô cùng 

quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc 

phòng của đất nước. Trong đó, Vân Đồn là huyện đảo tuyến trong được xác 

định là một trong những huyện đảo trọng điểm trong “chiến lược phát triển 

biển Việt Nam”, còn Cô Tô là huyện đảo tiền tiêu- biên giới. Hai huyện 

đảo có mối quan hệ mật thiết với nhau trong lịch sử phát triển của tự nhiên 

cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) hiện nay. Hai huyện đảo 

thông thương với nhau bằng đường biển, song lại thông thương với đất liền 

bằng cầu nối Vân Đồn với Cửa Ông (Cẩm Phả). Vì thế, sự phát triển của Vân 

Đồn sẽ là hạt nhân, thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của Cô Tô. Còn Cô Tô là 

cầu nối cho Vân Đồn giao lưu với các nước khác qua đường hàng hải quốc tế. 

Mặt khác, huyện đảo Cô Tô còn hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển 

kinh tế với điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú như nguồn 

lợi hải sản, tài nguyên du lịch, vận tải biển… đặc biệt là tiềm năng du lịch 

sinh thái biển đảo. Nhiều hòn đảo của huyện đảo được coi như những “viên 

ngọc sáng” của vịnh Bắc Bộ có thể phát triển đầy đủ các loại hình du lịch biển 

hấp dẫn. Tuy nhiên, hiện nay sự phát triển KT-XH của Cô Tô vẫn còn chậm, 

chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế hiện có. Du lịch mới bắt đầu phát 

triển, Cô Tô du lịch gần như đang “khởi động”. Vì thế, huyện đảo còn thiếu 

những nghiên cứu cụ thể, tổng hợp về điều kiện, tiềm năng phát triển cũng 

như xây dựng định hướng phát triển của ngành. 

Huyện đảo Cô Tô có diện tích 4.750 ha, chỉ số rừng phòng hộ gồm: 

Diện tích rừng trồng 1.975 ha, rừng tự nhiên 826 ha; đất nông nghiệp; đất 

khác. Cô Tô được xem như có tính đa dạng sinh học đặc biệt trong hệ thống 

rừng đặc dụng Việt Nam với gần 1.300 loài thực vật và trên 140 loài động vật. 
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Trong số đó có 64 loài thực vật và 23 loài động vật đang bị đe dọa được ghi 

trong Sách đỏ Việt Nam. Tài nguyên thực vật rừng nơi đây cũng rất đa dạng về 

công dụng chính như: Lấy gỗ, làm thuốc, cây bóng mát hoặc làm cảnh, làm rau 

ăn, lấy quả, cho nhựa mủ, cho tanin, cho tinh dầu,... Đặc biệt, nhóm các loài 

cây tùng La Hán có giá trị như trồng làm cây cảnh quan, làm bonsai. Cây tùng 

La Hán có giá trị kinh tế rất cao, mỗi chậu cảnh có giá từ vài trăm nghìn đến 

hàng triệu đồng, có cây đến gần tỷ đồng. Chính vì có giá trị, nhiều loài tùng 

La Hán có nguy cơ bị khai thác quá tải nên có thể bị đe dọa tiêu diệt, do nhiều 

nguyên nhân khác nhau như: nhu cầu chơi cây cảnh, đặc biệt do người dân địa 

phương đã vào rừng đào trái phép mang bán cho thương lái Trung Quốc. Điều 

đó đã dẫn đến làm suy giảm số lượng và trữ lượng loài. 

Những năm gần đây, UBND huyện Cô Tô đã chỉ đạo các phòng chức 

năng tăng cường tuần tra ngăn chặn người dân khai thác tùng La Hán và đạt 

kết quả. Từ nguồn sẵn có, một số nhà vườn trên đảo với mục đích trang trí, và 

yêu thích, đã tiến hành gieo hạt, chiết cành để cung cấp cho người chơi cây 

cảnh trong vùng nhưng số lượng được rất ít. 

Ngoài các đảo thuộc Cô Tô thì trên một số đảo của Bạch Long Vĩ cũng 

xuất hiện một số loài Thông tre (lá dài) nhưng số lượng không nhiều. 

Theo số liệu của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long tính đến thời 

điểm tháng 12 năm 2011, đã thống kê được 2.259 loài động, thực vật. Trong 

đó, hệ sinh thái rừng gồm các nhóm: Thực vật bậc cao có mạch, thú, chim, bò 

sát, lưỡng cư. Hệ sinh thái biển gồm các nhóm: Thực vật ngập mặn, rong biển, 

động thực vật phù du, giun đốt, thân mềm, giáp xác, da gai, san hô, cá. Theo 

quy định của Nghị định 32 về số loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam 

và thế giới thì trong khu vực Vườn có tới 106 loài, trong đó hệ sinh thái rừng 

có 75 loài; hệ sinh thái biển có 31 loài. 

Các loài động thực vật bị đe dọa, loài đặc hữu 

Trong số 106 loài động thực vật phân bố trong VQG được đưa vào danh 

sách thuộc sách đỏ Việt Nam và Thế giới, Nghị định số: 32/2006/NĐ-CP, ngày 

30  tháng 3  năm 2006 của Chính phủ, quy định về quản lý thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, có một số loài tiêu biểu cho các nhóm như: Về 
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động vật rừng: Bồ câu nâu, Báo gấm, Báo lửa, Sơn dương, Rái cá, Trăn hoa, 

Khỉ đuôi vàng, Tắc kè, Kỳ đà vân, Trăn đất, Khỉ đuôi dài, Nai. Về Động vật 

biển có: Đồi mồi, Vích, cá heo, hải sâm, bào ngư, Tu hài, Trai ngọc môi đen, 

trai ngọc môi vàng, Ốc Tù và, ốc đụn đực, 12 loài san hô, 15 loài cá. Về Thực 

vật có Kim giao, lim xanh, lát hoa, Trai lý, thông tre (lá dài, lá ngắn), ba kích, 

lá khôi, bách bệnh và 03 loài cỏ biển. 
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PHẦN III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Nội dung nghiên cứu 

1. Điều tra, thu thập đánh giá đặc điểm thực vật học của cây tùng La Hán 

tại vườn quốc gia Bái Tử Long và huyện đảo Cô Tô. Trong quá trình điều tra 

lựa chọn những cây có sức sinh trưởng tốt, có đặc điểm hình thái trực quan 

điển hình về thân, lá, hoa, quả lấy vật liệu nghiên cứu phân loại, định danh.  

2. Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật: 

- Quy trình nhân giống bằng phương pháp: chiết, giâm và gieo hạt. 

- Quy trình trồng, chăm sóc tùng La Hán  

3. Xây dựng mô hình lưu giữ và mô hình sản xuất giống  

 - Mô hình lưu giữ giống (cây tiêu biểu) với số lượng 30 cây  

          - Mô hình sản xuất giống 2.500 cành/hom/hạt và đánh giá khả năng 

sinh trưởng số lượng 2.000 cây thương phẩm trồng chậu.  

           4. Tập huấn kỹ thuật cho 30 lượt người và đào tạo 05 kỹ thuật viên 

3.2. Vật liệu nghiên cứu: 

 - 2 loài tùng la hán (lá dài): loài lá xanh đậm, quả có 2 hạt và loài lá 

xanh đậm, quả có 1 hạt, đây là những loài đặc trưng của Cô Tô và Bái Tử 

Long.  

3.3. Phương pháp nghiên cứu: 

a. Nội dung1: Điều tra, thu thập đánh giá đặc điểm thực vật học của cây 

tùng La Hán tại vườn quốc gia Bái Tử Long và huyện đảo Cô Tô. 

       1. Điều tra, thu thập cây tùng La Hán tại vườn quốc gia Bái Tử Long và 

huyện đảo Cô Tô 

+ Phạm vi điều tra: trên khu vực Bái Tử Long (Khoảnh 7, Khoảnh 8 đảo 

Ba Mùn và khu vực Đầu Cào của đảo Minh Châu với điều kiện tự nhiên tương 

đồng) và huyện đảo Cô Tô (đảo Thanh Lân, đảo Trần). 

+ Phương pháp điều tra:  

Điều tra thông qua phỏng vấn các cán bộ hạt kiểm lâm....và một số hộ 

dân có kinh nghiệm sưu tầm tùng La Hán kết hợp với các nguồn kênh thông 

tin khác (tài liệu, sách báo) để xác định sơ bộ được những nơi có phân bố tự 
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nhiên, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Trên cơ sở đó, xác định phạm vi điều 

tra trên bản đồ và lựa chọn phương pháp điều tra tối ưu theo hướng lập các 

tuyến điều tra (3 tuyến: đảo Minh Châu - Vân Đồn (1 tuyến), đảo Cô Tô lớn 

và đảo Trần, đảo Thanh Lân..... (2 tuyến), chiều dài tuyến là 5-8 km/đảo, trên 

đó bố trí các ô tiêu chuẩn (3 ô/tuyến) sau đó tiến hành điều tra trên các ô tiêu 

chuẩn.  

+ Phương pháp thu thập:  

A, Mẫu đất:  

Số lượng: 06 mẫu 

Phương pháp thu mẫu: lấy đất tại các ô tiêu chuẩn, cách gốc cây 20-30 

cm, gạt phần đất mặt 5-7cm lấy tầng đất phía dưới, trọng lượng mẫu 1,5-2 kg. 

Mẫu được bảo quản trong túi nilon, đánh dấu và gửi đi phân tích. 

Chỉ tiêu phân tích: độ mùn; pH; N, P, K dễ tiêu, tổng số. 

B, Định danh, phân loại giống - loài  

Số lượng: 12 mẫu  

Phương pháp thu mẫu: Trong quá trình điều tra đánh gía sơ bộ về hình 

thái thân lá, lấy mẫu cành có chiều dài 10 – 15 cm, có bộ lá xanh tốt, cành 

được bảo quản trong khăn ẩm và túi nilon đảm bảo tươi 2-3 ngày.  

Phương pháp định danh: 

 - Công việc 1.1: Tách chiết ADN 

 + Tách chiết ADN theo phương pháp CTAB; 

 + Kiểm tra nồng độ và độ tinh sạch của ADN 

- Công việc 1.2: Phân tích đa dạng di truyền giữa các mẫu giống và 

nhận dạng các mẫu giống bằng chỉ thị phân tử 

+ Sử dụng một số chỉ thị phân tử như SSR, RAPD, ITS hoặc MatK để 

nhận dạng các mẫu tùng la hán. 

 + Gradient để kiểm tra PCR đạt kết quả tốt nhất; 

 + Kiểm tra kết quả PCR trên gel agarose 1%; 

 C, Xác định vị trí, mật độ phân bố bằng máy định vị GPS, tiến hành 

lập bản đồ theo từng tuyến 

Lựa chọn những cây tùng La Hán có lá xanh tốt, đường kính gốc > 5 
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cm, tiến hành đánh dấu, số hóa các mẫu giống cây tại các điểm điều tra với số 

lượng 30 cây và lập sơ đồ, kế hoạch chăm sóc, bảo vệ nguyên vị để lấy vật 

liệu nghiên cứu và tiến hành phân loại về hình thái (màu sắc lá, hình dạng lá, 

khoảng cách lá, hình dạng hoa, hình dạng quả....) Theo hướng dẫn của Upov 

năm 2007. 

Tổ chức hội thảo đánh giá tuyển chọn loài, thành phần gồm các nhà 

khoa học, quản lý và một số hộ chuyên sản xuất hoa, cây cảnh. Thời gian 1 

ngày, và số lượng 20 đại biểu.  

 - Thời gian thực hiện: tháng 1 - 5 năm 2018. 

      2. Đánh giá đặc điểm thực vật học của cây tùng La Hán tại vườn quốc gia 

Bái Tử Long và huyện đảo Cô Tô  

           + Đối với cây tiêu biểu khu vực Bái Tử Long sẽ được bàn giao các sản 

phẩm (bản đồ định vị GPS, báo cáo định danh) cho Ban quản lý vườn quốc 

gia Bái Tử Long để thực hiện bảo tồn theo chức năng được UBND tỉnh giao 

cho vườn quốc gian Bái Tử Long tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 

10/8/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long. 

+ Đối với cây tiêu biểu tại khu vực huyện Cô Tô sẽ bàn giao các sản 

phẩm (bản đồ định vị GPS, báo cáo định danh) cho Hạt Kiểm lâm Cô Tô và 

các cơ quan chức năng để thực hiện quản lý, bảo vệ theo quy định. 

 Các cây tiêu biểu được theo dõi, đánh giá khả năng khả năng chống 

chịu sâu bệnh hại, định kỳ cắt tỉa cây xung quanh. 

           - Định kỳ theo dõi là 15 ngày/lần.          

- Thời gian thực hiện: tháng 1 – 12/2018 

  - Địa điểm thực hiện: Vườn quốc gia Bái Tử Long và đảo Thanh Lân, 

đảo Trần -Cô Tô 

b. Nội dung 2: Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống  

        1. Xây dựng quy trình nhân giống bằng phương pháp giâm cành  

* Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của một số loại giá thể đến khả năng ra rễ của cành 

giâm  

Thí nghiệm tiến hành trên 2 giống, gồm 4 CT bố trí theo khối ngẫu nhiên 
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hoàn toàn với 3 lần nhắc lại.  

 + Công thức 1: Sử dụng 40% đất + 30% phân hữu cơ + 30% trấu hun  

 + Công thức 2: Sử dụng 40% đất + 30% phân hữu cơ + 30%  xơ dừa 

 + Công thức 3: Sử dụng 40% đất + 30% phân hữu cơ + 30%  xỉ than  

           + Công thức 4: Sử dụng 70% đất + 30% phân hữu cơ (đối chứng) 

            - Dung lượng mẫu: 30 cành/giống/công thức/lần lặp, sử dụng cành 

bánh tẻ, chiều dài cành giâm 10-12 cm, đường kính cành giâm 0,3-0,4 cm. 

Các cành giâm trong bầu có chiều cao từ 8 x 10cm (cành giống khai thác trên 

cây tự nhiên). Là cây thân gỗ trong thí nghiệm sử dụng αNAA nồng độ 2.000 

ppm, chọn cành đủ tiêu chuẩn tiến hành cắt và ngâm cành ngập trong thuốc 1-

2 phút.  

- Thời gian tiến hành thí nghiệm:  Tháng 3 - 7/2018. 

- Địa điểm thực hiện: vườn Quốc gia Bái Tử Long; xã Đồng Tiến - 

huyện Cô Tô.  

- Tiêu chuẩn cây xuất vườn khi chuyển sang thí nghiệm tiếp theo: chiều 

cao cây 12 - 15 cm, có 10-15 lá, có từ 5 - 7 rễ, chiều dài trung bình rễ  5 - 8 cm, 

không bị nhiễm sâu bệnh hại. 

Các chỉ tiêu thời gian xuất hiện rễ, chiều dài trung bình của rễ theo dõi bằng 

cách nhổ cành giâm lên đo đếm. 

      2. Xây dựng quy trình nhân giống bằng phương pháp gieo hạt 

* Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của điều kiện tiểu khí hậu đến khả năng  nảy mầm 

của  các giống  

Thí nghiệm tiến hành trên 2 giống, gồm 3 công thức, được bố trí theo 

phương pháp tuần tự không nhắc lại. 

CT1: tháng 6 

CT2: tháng 7 

CT3: tháng 8 

 - Dung lượng mẫu: 60 hạt/giống/công thức, khi thấy đế quả chuyển 

sang màu đỏ, tím có thể thu được hạt, sử dụng hạt trên cây tự nhiên. Gieo hạt 

trong điều kiện nhà lưới đơn giản che lưới đen 50% ánh sáng. 

 - Giá thể gieo hạt là 1/3 đất + 1/3 mùn + 1/3 phân chuồng hoai mục. 
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- Thời gian thực hiện: tháng 6 - 10/2018. 

       - Địa điểm thực hiện: vườn Quốc gia Bái Tử Long; xã Đồng Tiến - 

huyện Cô Tô.  

Các chỉ tiêu theo dõi: thời gian thu hạt, lượng mưa trung bình trong tháng, 

nhiệt độ trung bình trong tháng, tỷ lệ mọc mầm, khả năng sinh trưởng. 

      3. Xây dựng quy trình nhân giống bằng phương pháp chiết cành 

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của thời vụ đến tỷ lệ ra rễ của cành chiết  

 Thí nghiệm tiến hành trên 2 giống, gồm 3 công tức, bố trí theo phương 

pháp tuần tự không nhắc lại.  

 + Công thức 1: Ngày 5/4 

 + Công thức 2: Ngày 5/5 

 + Công thức 3: Ngày 5/6 

Dung lượng mẫu: 60 cành/công thức, sử dụng cành bánh tẻ, tán thấp, 

không bị sâu bệnh, chiều dài cành chiết 20-25 cm, đường kính cành chiết 0,4-

0,5 cm. Dùng giá thể 2/3 đất + 1/3 rơm mục 

- Thời gian thực hiện: tháng 3 - 7/2018 

       - Địa điểm thực hiện: vườn Quốc gia Bái Tử Long; xã Đồng Tiến, 

khu 2 - huyện Cô Tô.  

 Tiêu chuẩn cành chiết xuất vườn: có từ 5 - 10 rễ, chiều dài trung bình rễ 5 

– 7cm, có bộ lá xanh tốt, không bị nhiễm sâu bệnh hại. 

      4. Xây dựng quy trình trồng và chăm sóc  

         * Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của một số giá thể trồng đến khả năng sinh 

trưởng của cây tùng La Hán trồng chậu. 

- Thí nghiệm tiến hành gồm 3 công thức, được bố trí theo khối ngẫu 

nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại. 

 + Công thức 1:  1/3 đất + 1/3 phân hữu cơ + 1/3 xỉ than  

 + Công thức 2:  1/3 đất + 1/3 phân hữu cơ + 1/3 xơ dừa 

 + Công thức 3:  1/3 đất + 1/3 phân hữu cơ + 1/6 xỉ than + 1/6 xơ dừa  

- Dung lượng mẫu: 30 cây/công thức/giống/lần lặp (cây giống từ các thí 

nghiệm nhân giống 1), đạt tiêu chuẩn xuất vườn. 

 Sử dụng chậu mềm có đường kính 15 cm, chiều cao 17 cm. 
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Kỹ thuật trồng, chăm sóc được áp dụng theo dự thảo quy trình của 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, cây cảnh  

Chỉ tiêu theo dõi:  

Một số chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng: tỷ lệ cây hồi xanh, chiều 

cao cây. 

- Thời gian thực hiện: tháng 7 - 11/2018  

- Địa điểm thực hiện: vườn Quốc gia Bái Tử Long; xã Đồng Tiến - 

huyện Cô Tô.  

c, Nội dung 3: Xây dựng mô hình sản xuất giống cây tùng La Hán 

Hoạt động 1: Nhân giống phục vụ thí nghiệm và xây dựng mô hình 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tốt nhất của các thí nghiệm nhân 

giống  

- Yêu cầu về số lượng: Nhân giống 2.500 hom/hạt/cành, dự kiến tạo ra 

được 2.000 cây. Dự kiến quy mô nhân giống là 30 m² (vật liệu nhân giống 

khai thác cây tự nhiên) 

- Yêu cầu về chất lượng: Cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn.  

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2018 – tháng 10/2018 

- Địa điểm thực hiện: vườn Quốc gia Bái Tử Long; xã Đồng Tiến - 

huyện Cô Tô.  

Hoàn thiện Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính cây tùng La Hán đề 

nghị Sở NN và PTNT thẩm định và xác nhận 

Hoạt động 2: Xây dựng mô hình sản xuất tùng La Hán phục vụ trang trí 

cảnh quan  

-  Quy mô: 2.000 cây (chậu). Tương đương với diện tích 200 m2 

- Quy cách chậu: đường kính chậu 40cm, chiều cao 15-20cm, mỗi chậu 

trồng 1cây. 

- Giá thể trồng: sử dụng giá thể phối trộn theo công thức tốt nhất của 

thí nghiệm 4 

- Kỹ thuật trồng, chăm sóc được áp dụng theo dự thảo quy trình của 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, cây cảnh có điều chỉnh kỹ thuật theo 

kết quả tốt nhất của các thí nghiệm. 
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- Thời gian thực hiện: Tháng 10 đến tháng 12/2018  

-  Địa điểm xây dựng mô hình: các hộ dân tại huyện Cô Tô; BQL vườn 

quốc gia Bái Tử Long. 

 - Phương án thực hiện:  

Nhóm thực hiện nhiệm phối hợp với UBND xã Đồng Tiến, Thanh Lân, 

TT Cô Tô lựa chọn các hộ dân tham gia mô hình sản xuất dựa trên các tiêu 

chí sau: 

+ Tự nguyện tham gia tiếp nhận mô hình 

+ Có các cơ sở vật chất liên quan (đất đai, vật tư, nguyên, nhiên liệu...), 

lao động phục vụ việc triển khai thực hiện mô hình. 

+ Có khả năng về vốn đối ứng đầy đủ theo yêu cầu của nhiệm vụ  

+ Có cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung mà ban chủ 

nhiệm giao cho (theo đúng thuyết minh được duyệt). 

+ Tuân thủ các quy trình kỹ thuật, nội quy, quy định của ban chủ nhiệm 

nhiệm vụ. 

+ Sau khi dự án kết thúc, tuyên truyền vận động và phổ biến kinh 

nghiệm cho người dân các vùng xung quanh để mở rộng quy mô. 

Tổ chức dựng nhà lưới đơn giản che lưới đen làm giảm ánh nắng trực xạ 

(nếu cần). 

Chỉ tiêu theo dõi: Thời gian hồi xanh, thời gian từ trồng đến các thời kỳ 

sinh trưởng, chiều cao cây, số lá cây, số cành trên cây. 

Hoàn thiện Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc đề nghị Sở NN và PTNT 

thẩm định, xác nhận. 
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d, Nội dung 4: Tập huấn kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật viên 

       1. Tập huấn kỹ thuật nhân rộng mô hình 

 - Địa điểm: xã Đồng Tiến, Thanh Lâm - TT Cô Tô 

- Số lượng học viên tham dự: 30 người. Thành phần tham dự: các hộ dân 

và chủ các trang trại tại xã Đồng Tiến, Thanh Lâm, TT Cô Tô. các kỹ thuật 

viên của BQL vườn quốc gia Bái Tử Long  

- Nội dung tập huấn: Kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc. 

- Thời gian tập huấn: 02 buổi 

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2018  

      2. Đào tạo kỹ thuật viên. 

- Địa điểm: BQL vườn quốc gia Bái Tử Long 

- Số lượng học viên tham dự: 5 người.  

- Thành phần tham dự: các kỹ thuật viên của BQL vườn quốc gia Bái Tử 

Long  

- Nội dung đào tạo: Kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc, biện 

pháp lưu giữ nguồn gen, theo dõi đánh giá cây đầu dòng 

- Thời gian tập huấn: 10 buổi 

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2018 

3.2.1.Phương pháp nghiên cứu: 

 *  Phương pháp điều tra:  

Thông qua phỏng vấn các cán bộ kiểm lâm trên Cô Tô, Ban quản lý 

vườn quốc gia Bái Tử Long, và người dân trên đảo để xác định sơ bộ phạm vi 

phân bố, chủng loại và số lượng, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. 

* Số liệu điều tra, theo dõi thí nghiệm, thực nghiệm cũng được ghi trên 

thông tin mẫu phiếu điều tra, theo dõi và tính toán xử lý số liệu trên máy vi 

tính. 

* Phương pháp phân loại thực vật học:  

+ Phương pháp đánh giá các chỉ tiêu nông sinh học: Đánh giá đặc điểm 

hình thái và sự khác nhau giữa các loài tùng La Hán thu thập được. 

* Phương pháp nhân giống bằng phương pháp giâm cành, chiết cành, 

gieo hạt 
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* Phương pháp bố trí thí nghiệm đồng ruộng: 

  + Lưu giữ nguồn gen: Theo phương pháp bảo tồn nguồn gen, bố trí thí 

nghiệm tập đoàn theo phương pháp tập đoàn không nhắc lại. Mỗi giống tối 

thiểu 10 cây, số liệu được xử lý thống kê.  

3.2.2. Kỹ thuật sử dụng 

 - Sử dụng kỹ thuật phòng trừ sâu hại bằng biện pháp phòng trừ tổng 

hợp 

 - Sử dụng các kỹ thuật đo đếm, xử lý số liệu bằng các thiết bị thông 

thường: thước dài, thước Pame, máy đo pH, máy đo EC.... 

 - Sử dụng nhà lưới đơn giản, phương pháp tưới phun mù trong nhân 

giống. 

3.2.3.Chỉ tiêu theo dõi  

* Chỉ tiêu theo dõi của các thí nghiệm nhân giống: 

+ Thí nghiệm nhân giống bằng phương pháp giâm, chiết cành, gieo hạt 

- Thời gian xuất hiện rễ (ngày) 

- Tỷ lệ cành ra rễ (%): tính số lượng cành ra rễ/tổng số cành theo dõi x 

100  

- Số lượng rễ: đếm số rễ/cành 

- Chiều dài trung bình của rễ (cm) 

- Thời gian từ giâm đến xuất vườn (ngày) 

- Tỷ lệ sống của cành giâm (%): số lượng cành sống/tổng số cành giâm x 

100 

- Tỷ lệ sống của cành chiết (%): số lượng cành sống/tổng số cành chiết x 

100 

- Thời gian từ chiết đến cắt cành (ngày) 

- Tỷ lệ cây xuất vườn (%): số lượng cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn/tổng số 

cành giâm (chiết) x 100 

+ Thí nghiệm nhân giống bằng phương gieo hạt 

- Thời gian mọc mầm (ngày) 

- Tỷ lệ mọc mầm (%) 

- Chiều cao cây (cm) 
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- Số lá (lá) 

- Thời gian từ khi gieo hạt đến khi xuất vườn (ngày) 

* Chỉ tiêu theo dõi của các nội dung thu thập đánh giá, nội dung xây dựng 

quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình : 

- Tỷ lệ sống: tỷ lệ % số cây sống trên tổng số cây trồng 

- Thời gian cành bật lộc mới (ngày) 

 - Chiều cao cây (cm): được đo bằng thước mét, đặt sát mặt đất lên đỉnh 

sinh trưởng 

- Đường kính tán (cm): đo vị trí lớn nhất 

- Đường kính thân (cm): dùng Palme đo vị trí to nhất của thân (cách mặt 

đất 5cm) 

- Khả năng phân cành (cành): tổng số cành/cây  

- Mức độ nhiễm sâu bệnh hại  

- Mức độ nhiễm sâu bệnh hại (nặng, trung bình, nhẹ) 

Các chỉ tiêu sâu, bệnh hại: được xác định theo tài liệu QCVN 01-166: 

2014/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát 

hiện dịch hại cây trồng năm 2014. 

 Đối với sâu hại: (1-3) 

Cấp 1: Nhẹ (xuất hiện rải rác) 

Cấp 2: Trung bình (phân bố <1/3 tổng số cây theo dõi) 

Cấp 3: Nặng( phân bố > 1/3  tổng số cây theo dõi) 

   Đối với bệnh hại: (1-5) 

 Cấp1   : < 1% số cây bị hại                 

Cấp 3: từ 1- 5% số cây bị hại      

Cấp 5: >5 - 25% số cây bị hại              

Cấp 7: >25% -50%số cây bị hại 

Cấp 9:>50% số cây bị hại 

 

Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu thu thập được được xử lý thống 

kê trên các phần mềm Excel 2010 và IRRISTAT 5.0. 
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PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

4.1. Điều tra, thu thập đánh giá đặc điểm thực vật học của cây tùng La 

Hán tại vườn quốc gia Bái Tử Long và huyện đảo Cô Tô. 

Trước khi đi điều tra, ngày 16 tháng 12 năm 2017 Sở Khoa học và công 

nghệ đã chủ trì buổi làm việc giữa đơn vị thực hiện nhiệm vụ và các cơ quan 

chức năng (chi cục kiểm lâm, sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QL vườn Quốc 

gia Bái Tử Long, UBND huyện Cô Tô) về triển khai các nội dung nghiên cứu. 

Đại diện các đơn vị đã đi đến thống nhất, tạo điều kiện và phối hợp với cơ 

quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, 

cây cảnh) khai thác nguồn vật liệu trong các khu rừng tự nhiên với mục đích 

nghiên cứu. 

4.1.1. Kết quả phân tích đất. 

 Trong quá trình điều tra, nhóm nghiên cứu đã lấy phần đất cách gốc cây 

tùng La Hán từ 15-20 cm tại các ô tiêu chuẩn với tổng số mẫu dùng phân tích 

các thành phần N, P, K dễ tiêu, độ mùn tổng số và pH là 6 mẫu. Kết quả được 

thể hiện trong bảng 4.1 

Bảng 4.1 Kết quả phân tích mẫu đất thu thập 

STT 
Ký hiệu 

mÉu 
pH 

Mùn 

tổng số 

(%) 

N dễ tiêu 

(mg/100g) 

P2O5 dễ 

tiêu 

(mg/100g) 

K2O dễ 

tiêu 

(mg/100g) 

1 Đất 1 3.34 7.128 12.35 5.68 23.46 

2 Đất 2 3.76 7.108 12.32 5.63 33.41 

3 Đất 3 3.59 2.441 8.4 33.39 11.07 

4 Đất 4 3.07 4.451 7.28 5.67 10.88 

5 Đất 5 4.05 5.462 9.72 6.35 12.72 

6 Đất 6 3.98 4.891 8.48 6.66 13.03 

             Chú thích:  

- Đất 1, 2: tuyến đảo Trần; Đất 3,4: tuyến đảo Thanh Lân; Đất 5,6: tuyến đảo Ba 

Mùn - Minh Châu 

Kết quả phân tích cho thấy các mẫu đất 6 mẫu là đất rất chua (độ pH từ 
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3,07 – 4,05), tất cả các mẫu đều giàu mùn, tuy nhiên tuyến Thanh Lân tỷ lệ mùn 

thấp nhất và tuyến đảo Trần độ mùn cao nhất > 7,1%; lượng đạm dễ tiêu trong 

đất được phân tích là giàu N, chứng tỏ cây phát triển tốt và phân bố tại các khu 

đất có độ phì cao; đặc thù đất trên các đảo đều nghèo Lân, tuy nhiên mẫu đất 3 

tuyến Thanh Lân có hàm lượng lân dễ tiêu cao 33,39 mg/100g; hàm lượng Kali 

của các mẫu đất khác nhau: Đ3, Đ 4, Đ5, Đ6- nghèo; Đ1, Đ 2 - giàu.  

Căn cứ mẫu đất phân tích mẫu đất chúng tôi đánh giá tùng La Hán là cây 

có thể sinh trưởng tốt trên đất chua, lân và kali nghèo, tuy nhiên lá cây có biểu 

hiện màu hanh vàng, nhỏ, khác với cây được trồng và chăm sóc tại các nhà dân. 

4.1.2. Điều tra, phân loại các loài tùng La Hán 

Xét về mặt sinh học, sinh thái rừng và du lịch biển đảo cây tùng la hán 

đóng vai trò nhất định trong cấu trúc thành phần loài các trạng thái rừng tự 

nhiên và cây cảnh quí trên khu vực các huyện đảo của Quảng Ninh. 

Thực vật rừng trong khu nghiên cứu, điều tra và bảo tồn gồm các dạng: 

rừng rậm nguyên sinh và trạng thái thứ sinh. 

Với những nét đặc thù về khí hậu, thời tiết, địa hình của vùng biển đảo đã 

hình thành tại nơi đây hệ thực vật vô cùng phong phú. Theo đánh giá của các nhà 

khoa học, Vườn Quốc gia Bái Tử Long và huyện đảo Cô Tô là một trong những 

vùng đa dạng sinh thái của Việt Nam, là nơi còn sót lại của nhiều loài thực vật 

đặc hữu, quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới.  

Từ các thông tin thu thập được do các cán bộ của Ban quản lý Vườn 

Quốc gia Bái Tử Long, hạt kiểm lâm huyện Cô Tô và các hộ chơi cây cảnh 

lâu năm, chúng tôi đã lên kế hoạch và định hình các tuyến điều tra. Sau quá 

trình điều tra thực địa, đánh giá về mật độ phân bố bằng máy định vị GPS kết 

quả thu được bằng việc đánh dấu các cây tiêu biểu có đường kính gốc >7 cm 

thậm chí có cây >10 cm (được ghi chú là cây to) tuy nhiên số lượng đến thời 

điểm hiện tại không còn nhiều. Những cây có đường kính gốc >1 cm và cao 

>1,5 m đã được chúng tôi đánh dấu trong bảng và không ghi chú. Vì tùng la 

hán là cây có hạt rất dễ nảy mầm, vì vậy số lượng cây con (cao 15-30 cm) còn 

rất nhiều gần những cây tiêu biểu 

Qua quá trình điều tra đã xác định được tọa độ, vị trí phân bố của các 
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cây tùng la hán ở trong rừng tự nhiên, tiến hành khoanh vùng bảo tồn và chăm 

sóc cây. Trong tổng số 245 cây điều tra khảo sát được thì có khoảng 189 cây 

nhỏ (khoảng 3 – 5 năm tuổi) vì vậy việc chăm sóc bảo tồn tập trung chủ yếu 

vào 56 cây có đường kính gốc >8 cm. Các công việc chính thực hiện để chăm 

sóc cây trong rừng bao gồm: 

+ Phát cây bụi xung quang gốc, dây leo để đảm bảo cho cây có không 

gian sinh trưởng phát triển tốt nhất, định kỳ 2 lần/tháng. 

 + Định kỳ hàng tháng kiểm tra và tiến hành chăm sóc cho cây tùng la 

hán đã được khoanh vùng đánh dấu, giúp cây sinh trưởng phát triển thuận lợi. 

+ Thường xuyên đi theo dõi để nắm được tình hình sinh trưởng, phát 

triển của cây để có các biện pháp tác động, bảo tồn tốt nhất giúp cho cây 

sinh trưởng khỏe mạnh.  
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Bảng 4.2. Danh sách các cây tùng la hán định vị GPS tại các tuyến điều tra 

 

Điểm đo phân bố tùng la Hán tại đảo 

Thanh Lân, xã Thanh Lân 
Điểm đo phân bố tùng la Hán tại đảo Trần, xã Thanh Lân 

Điểm đo phân bố tùng là hán tại 

đảo Ba Mùn ( Minh Châu) 

Tên 

điểm X Y Ghi chú X Y Ghi chú X Y Ghi chú X Y Ghi chú 

1 510671 2326597  521271 2349234  521348 2349138  483661 2327169  

2 510685 2326600 Cây to 521268 2349233  521352 2349136  483669 2327180 Cây to 

3 510729 2326570  521269 2349230  521354 2349136  483665 2327183  

4 510770 2326517  521271 2349227  521354 2349138  483666 2327182 Cây to 

5 510770 2326518  521272 2349221  521351 2349140  483657 2327191  

6 510808 2326434  521273 2349218  521350 2349140  483656 2327189 Cây to 

7 510813 2326443  521275 2349218 Cây to 521349 2349142  483655 2327188  

8 510823 2326454  521276 2349219  521351 2349143  483647 2327189 Cây to 

9 510825 2326454 Cây to 521275 2349222  521345 2349149  483646 2327184  

10 510829 2326461 Cây to 521277 2349208  521350 2349148  483645 2327185 Cây to 

11 510835 2326462  521281 2349207  521350 2349151  483642 2327188 Cây to 

12 510842 2326464  521283 2349204  521360 2349151  483643 2327190 Cây to 

13 510849 2326471  521285 2349208 Cây to 521357 2349153 Cây to 483639 2327188  

14 510853 2326470  521282 2349211  521357 2349158 Cây to 483638 2327188  

15 510863 2326467 Cây to 521285 2349217  521352 2349157  483633 2327185  

16 510882 2326456 Cây to 521287 2349217  521356 2349161 Cây to 483635 2327186  

17 510886 2326456 Cây to 521286 2349219 Cây to 521359 2349163  483635 2327188  

18 510889 2326449  521278 2349225 Cây to 521358 2349165  483635 2327189 Cây to 

19 510892 2326446  521280 2349226  521361 2349168  483633 2327187  

20 510894 2326449  521277 2349228  521363 2349168 Cây to 483630 2327186  
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21 510900 2326447  521273 2349229  521366 2349164  483631 2327186 Cây to 

22 510931 2326431 Cây to 521271 2349231  521364 2349163  483631 2327188  

23 510934 2326431  521274 2349232 Cây to 521361 2349161  483630 2327187  

24 510936 2326428  521278 2349189 Cây to 521371 2349162  483628 2327190 Cây to 

25 510946 2326422 Cây to 521280 2349187  521367 2349159  483628 2327191  

26 510953 2326420 Cây to 521279 2349185 Cây to 521362 2349158  483628 2327192  

27 510954 2326417  521283 2349187  521371 2349158  183626 2327192 Cây to 

28 510954 2326416  521287 2349183 Cây to 521363 2349155  483627 2327193  

29 510962 2326414 Cây to 521288 2349183  521369 2349154 Cây to 483625 2327194  

30 510976 2326416 Cây to 521288 2349178  521365 2349152  483623 2327189 Cây to 

31 510977 2326415  521285 2349177  521359 2349285  483621 2327190  

32 510979 2326414 Cây to 521282 2349176  521357 2349287  483618 2327190 Cây to 

33 510982 2326415 Cây to 521284 2349175  521357 2349289 Cây to 483617 2327190 Cây to 

34 510981 2326419  521287 2349175 Cây to 521361 2349288  483621 2327191  

35 510980 2326420  521290 2349175  521365 2349292  483635 2327184  

36 511006 2326435  521295 2349179  521366 2349292  483636 2327183  

37 511000 2326426 Cây to 521292 2349183  521368 2349294  483641 2327173 Cây to 

38 511004 2326429  521290 2349189  521365 2349295  483638 2327171  

39 511007 2326435 Cây to 521292 2349190  521367 2349297  483632 2327170 Cây to 

40 511012 2326433  521288 2349190     483654 2327175  

41 511016 2326438 Cây to 521291 2349191     483654 2327180  

42 511020 2326441  521288 2349194     483656 2327185  

43 511029 2326444 Cây to 521290 2349196 Cây to    483648 2327192 Cây to 

44 511030 2326445 Cây to 521287 2349197     483651 2327189  

45 511030 2326448  521312 2349169     483652 2327192  
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46 511031 2326449  521316 2349169     483651 2327182  

47 511037 2326447  521313 2349166 Cây to    483648 2327186 Cây to 

48 511039 2326446  521310 2349164     483655 2327192 Cây to 

49 511041 2326444  521307 2349164     483650 2327186  

50 511041 2326439  521306 2349163     483650 2327184 Cây to 

51 511036 2326429  521309 2349161        

52 511007 2326415  521314 2349155        

53 511005 2326415  521309 2349153        

54 511001 2326416  521307 2349151        

55 511000 2326417  521310 2349150 Cây to       

56    521271 2349153        

57    521310 2349150        

58    521315 2349153        

59    521317 2349153        

60    521313 2349145        

61    521311 2349144        

62    521315 2349143        

63    521316 2349143        

64    521313 2349141        

65    521317 2349141        

66    521316 2349139        

67    521318 2349136        

68    521319 2349133        

69    521324 2349132        

70    521325 2349134        
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71    521332 2349133        

72    521334 2349133        

73    521332 2349134        

74    521332 2349136        

75    521334 2349136        

76    521333 2349137        

77    521336 2349135        

78    521335 2349138        

79    521331 2349140        

80    521329 2349140        

81    521330 2349141        

82    521332 2349143        

83    521328 2349143        

84    521343 2349151        

85    521341 2349148        

86    521347 2349144        

87    521347 2349143        

88    521346 2349141        
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Bảng 4.3. Danh sách các cây tùng la hán ưu tú khu vực Vườn Quốc gia Bái Tử Long và huyện Cô Tô 

Điểm đo phân bố tùng la Hán 

 xã Thanh Lân 

Điểm đo phân bố tùng la hán 

 đảo Trần ( xã Thanh Lân) 

Điểm đo phân bố tùng la hán 

 đảo Ba Mùn( Minh Châu) 

Số TT 

của cây  X Y Ghi chú 

Đường 

kính 

 gốc 

(cm) 

Số TT 

 của cây  X Y Ghi chú 

Đường 

kính 

 gốc 

(cm) 

Số TT 

 của cây  X Y Ghi chú 

Đường 

kính 

 gốc 

(cm) 

1 510685 2326600 Cây to 5,26 1 521275 2349218 Cây to 7 1 483669 2327180 Cây to 6,6 

2 510825 2326454 Cây to 6,73 2 521285 2349208 Cây to 7 2 483666 2327182 Cây to 6,3 

3 510829 2326461 Cây to 6,15 3 521286 2349219 Cây to 6,8 3 483656 2327189 Cây to 6,8 

4 510863 2326467 Cây to 7,05 4 521278 2349225 Cây to 5,7 4 483647 2327189 Cây to 6,8 

5 510882 2326456 Cây to 6,8 5 521274 2349232 Cây to 6 5 483645 2327185 Cây to 7,5 

6 510886 2326456 Cây to 5,6 6 521278 2349189 Cây to 6 6 483642 2327188 Cây to 7 

7 510931 2326431 Cây to 5,35 7 521279 2349185 Cây to 8,2 7 483643 2327190 Cây to 5 

8 510946 2326422 Cây to 8,34 8 521287 2349183 Cây to 7,4 8 483635 2327189 Cây to 5 

9 510953 2326420 Cây to 7 9 521287 2349175 Cây to 7 9 483631 2327186 Cây to 6 

10 510962 2326414 Cây to 6,6 10 521290 2349196 Cây to 7 10 483628 2327190 Cây to 8 

11 510976 2326416 Cây to 5,9 11 521313 2349166 Cây to 8 11 183626 2327192 Cây to 5,7 

12 510979 2326414 Cây to 5,4 12 521310 2349150 Cây to 5,5 12 483623 2327189 Cây to 7,2 

13 510982 2326415 Cây to 6,9 13 521357 2349153 Cây to 5,2 13 483618 2327190 Cây to 7,7 

14 511000 2326426 Cây to 8,5 14 521357 2349158 Cây to 9,3 14 483617 2327190 Cây to 6 

15 511007 2326435 Cây to 5,7 15 521356 2349161 Cây to 6,7 15 483641 2327173 Cây to 6 

16 511016 2326438 Cây to 5,7 16 521363 2349168 Cây to 6,3 16 483632 2327170 Cây to 6 

17 511029 2326444 Cây to 6 17 521369 2349154 Cây to 7,4 17 483648 2327192 Cây to 8,1 

18 511030 2326445 Cây to 6 18 521357 2349289 Cây to 6 18 483648 2327186 Cây to 8 

                    19 483655 2327192 Cây to 5,9 

                    20 483650 2327184 Cây to 5,5 
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Trong quá trình điều tra, dựa vào các tài liệu và thu thập thông tin từ 

thực tế, căn cứ vào đặc điểm hình thái, và tiến hành định tên các loài tùng la 

hán thu được ở rừng, chúng tôi có được danh mục sau: 

Bảng 4.4. Danh sách các loài tùng la hán khu vực Vườn Quốc gia Bái Tử 

Long và huyện Cô Tô 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam Ghi chú 

1 
Podocarpus macrophyllus 

(Thunb.) Sweet 
Tùng la hán lá dài 

Có từ 8 -10 chủng 

khác nhau 

 

4.1.3. Đặc điểm hình thái của cây 

Thân 

Cây gỗ lớn, thường xanh, cành nhánh nhiều, dài, tán lá rộng, mọc 

ngang hay rủ xuống. Cây có chiều cao trung bình từ 7- 20 m, đường kính thân 

20-60 cm. Vỏ thân màu xám hoặc nâu xám, bong thành từng mảng mỏng. 

Cành non dày đặc, màu nâu xám, nhẵn hoặc có lông. 

Lá 

Lá hình giải hẹp, thuôn nhọn ở đỉnh, dài 1,7- 12 cm, rộng 0,2-1 cm, gốc 

lá hình nêm, cuống ngắn. Phiến lá dày, cứng, màu xanh đậm, bóng ở mặt trên, 

hơi xám ở mặt dưới; mép phiến hơi uốn xuống phía mặt dưới. Gân chính nổi 

lên cả 2 mặt. Lá mọc cách dạng xoắn ốc, dày dần ở đầu cành. Lá non thường 

có màu xanh lá mạ, đôi khi có màu đỏ gạch.  

Nón và hạt 

Cây đơn tính. Nón đực dạng bông nằm ở nách lá, thường tập trung 

thành 1 cụm gồm từ 3 – 5 bông. Nón cái gần tròn, màu xanh, khi chín có màu 

đỏ tía hoặc đen ánh tím, mọng. Nón cái có kích thước 1-1,8 cm, bên dưới có 

bốn lá bắc dạng vẩy. Hạt hình trứng, đỉnh tròn, màu tím nhạt. Cây thụ phấn 

vào tháng 3 -4, hạt chín vào tháng 5 – 7. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A1m
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 (a) 

 
(b) 

Hình 4.1: Tùng la hán lá dài, quả có 1 hạt (a): cây cái; (b): cây đực 

 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 4.2: Tùng la hán lá dài, quả có 2 hạt (a): cây cái; (b): cây đực 

 

  
(a) 

 
 (b) 

Hình 4.3: Quả, hoa đực 

Hầu hết các loài tùng la hán đều có dáng đẹp, bộ lá xanh tốt, ít sâu bệnh hại, 

chịu được hạn, thích hợp cho việc trồng làm cảnh, trồng cảnh quan đường phố. 

 Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy: tùng la hán phân bố chủ yếu hướng 
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đông của các đảo, trong 3 tuyến thì đảo Trần có mật độ cây dày, tuyến Ba Mùn có 

mật độ cây thưa nhất nhưng lại có số cây to nhiều nhất, tuyến Thanh Lân cây phân 

bố trung bình.  

      * Tóm lại 

1. Tùng la hán là cây có thể trồng làm cảnh và trang trí cảnh quan, chúng 

tôi đã thu thập được 6 mẫu đất. Kết quả phân tích cho thấy độ pH khu vực 

phát triển tùng la hán đất rất chua, giàu mùn; giàu N; nghèo Lân; hàm lượng 

Kali: tuyến đảo Thanh Lân, tuyến Ba Mùn (Minh Châu) - nghèo; tuyến đảo 

Trần - giàu. 

2. Đã điều tra mật độ phân bố định vị GPS được 245 cây, trong đó có 194 

cây 3-5 tuổi, đường kính gốc >1 cm, cao >1,5 m, có 51 cây tiêu biểu có 

đường kính gốc >8 cm, cao 4-6 m. 

3. Quá trình thu thập tại các tuyến điều tra thu được 12 mẫu loài và tiến 

hành định danh bằng 20 mồi RAPD, lấy mẫu làm 8 tiêu bản. 

4.1.4. Kết quả tách chiết ADN tổng số 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi dùng phương pháp có sử dụng CTAB 

để tiến hành tách chiết ADN tổng số của 12 mẫu giống tùng La Hán nghiên 

cứu. Kết quả tách chiết ADN tổng số của 12 mẫu giống tùng La Hán được 

kiểm tra bằng phương pháp điện di trên gel agarose 0,8%. 

 

Hình 4.4: Kết quả tách chiết ADN tổng số 

Giống 1- 12: các mẫu giống tùng La Hán 

 Kết quả điện di cho thấy hầu hết các băng ADN thu được khá gọn, 

đồng chứng tỏ chất lượng ADN các mẫu giống nghiên cứu là khá tốt, không 

bị đứt gãy hay lẫn tạp chất. Phần lớn các băng ADN không thấy xuất hiện vệt 

sáng ARN phía dưới, chứng tỏ ARN đã được loại bỏ khỏi dịch chiết AND. 
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Kết quả điện cũng cho thấy nồng độ ADN khá cao, chất lượng tốt, đảm bảo 

đủ sạch để sử dụng cho các phản ứng tiếp theo. 

4.1.4.1. Kết quả phân tích đa hình và nhận dạng các giống tùng La Hán bằng 

chỉ thị PCR-RAPD 

Phản ứng PCR-RAPD của 32 mồi ngẫu nhiên thuộc nhóm OPA, OPB, 

OPC, OPD, và OPN và đã được nhân lên thành công. Thực hiện 384 phản 

ứng PCR-RAPD nhân lên được tổng số 1692 băng thuộc 504 loại băng có 

kích thước khác nhau. Kết quả PCR-RAPD với 32 mồi đều cho đa hình rõ rệt, 

không có mồi nào đơn hình giữa các mẫu giống tùng La Hán nghiên cứu. 

Băng nhỏ nhất có kích thước khoảng 220 bp ở mẫu số 9 và số 10 của cấy tùng 

La Hán với mồi OPN9 và băng có kích thước lớn nhất khoảng trên gần 6000 

bp ở các mẫu 4, 5, 6, 7, 9, 11 à 12 ở mồi OPN16. Trong số 32 mồi ngẫu 

nhiên, mồi OPA18 có tổng số băng nhân lên được nhiều nhất (98 băng), mồi 

OPN7 có tổng số băng nhân lên được băng thấp nhất (27 băng). Thống kê kết 

quả phân tích tính đa hình bằng kĩ thuật PCR-RAPD của 12 mẫu giống tùng 

La Hán nghiên cứu với 32 mồi được trình bày ở hình 4.5. 

*  Kết quả phân tích với 1 số mồi điển hình 

* Kết quả phân tích với mồi OPN1 

 

Hình 4.5: Ảnh điện di sản phẩm PCR-RAPD của 12 mẫu giống  tùng La 

Hán với mồi OPN1 

Giống 1-12: Các mẫu giống tùng La Hán bản địa ; M: 1kb ladder 
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 Kết quả điện di sản phẩm  PCR- RAPD của 12 mẫu tùng la hán với mồi 

OPN1 thu được tổng số 43 băng thuộc 16 loại băng có kích thước khác nhau, 

trung bình 3,58 băng/mẫu giống, 100% số băng cho kết quả đa hình.Với mồi 

OPN1 xuất hiện 5 băng cá biệt xuất hiện duy nhất ở các mẫu giống (1500 

bp, 480 bp ở mẫu giống tùng La Hán số 12; 970 bp, 750 bp ở mẫu giống 

số 6; và 800 bp ở mẫu giống số 5. Đây là mồi trong số 32 mồi có số băng 

cá biệt nhiều nhất (Hình 4.5). 

* Kết quả phân tích với mồi OPA10 

 

Hình 4.6. Ảnh điện di sản phẩm PCR-RAPD của 12 mẫu giống  

tùng La Hán với mồi OPA10 

Giống 1-12: Các mẫu giống tùng La Hán bản địa ; M: 1kb ladder 

Kết quả điện di sản phẩm PCR-RAPD của 12 mẫu tùng La Hán với mồi 

OPA10 (Hình 4.5) thu được tổng số 59 băng thuộc 13 loại băng có kích thước 

khác nhau, trung bình 4,91 băng/mẫu giống. Các mẫu giống xuất hiện băng khá 

đậm, tách biệt rõ ràng. Kích thước các băng dao động từ khoảng 240 bp đến 

5.000 bp. Với mồi OPA10 xuất hiện 4 băng cá biệt với mẫu giống số 2 có 02 

băng cá biệt ở băng có kích thước 900 bp và 300 bp; mẫu số 3 ở băng có kích 

thước 460 bp; và mẫu số 8 xuất hiện băng cá biệt ở kích thước khoảng 550 bp.  

* Kết quả phân tích với mồi OPN16 

Kết quả điện di sản phẩm PCR-RAPDcủa 12 mẫu giống tùng La Hán 

với mồi OPN16 thu được tổng số 52 băng thuộc 14 loại băng có kích thước 
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khác nhau, trung bình 4,33 băng/mẫu giống, 100% số băng cho kết quả đa hình. 

Các mẫu giống xuất hiện băng khá đậm, tách biệt rõ ràng (Hình 4.7). Mồi 

OPN16 xuất hiện 1 băng khuyết khoảng 2300 bp ở mẫu giống tùng La Hán số 5. 

 
Hình 4.7. Ảnh điện di sản phẩm PCR-RAPD của 12 mẫu giống  

tùng La Hán với mồi OPN16 

Giống 1-12: Các mẫu giống tùng La Hán bản địa ; M: 1kb ladder 

* Kết quả phân tích với mồi OPC11 

Kết quả điện di sản phẩm PCR-RAPDcủa 12 mẫu tùng La Hán với mồi 

OPC11 thu được tổng số 66 băng thuộc 13 loại băng có kích thước khác nhau, 

trung bình 5,5 băng/mẫu giống, 100% số băng cho kết quả đa hình. Các mẫu 

giống xuất hiện băng khá đậm, tách biệt rõ ràng (Hình 4.7) Với mồi OPC11, 

xuất hiện 1 băng cá biệt là các băng có kích thước xấp xỉ 3.000 bp ở mẫu 

giống số 6 (Hình 4.8).  

 
Hình 4.8. Ảnh điện di sản phẩm PCR-RAPD của 12 mẫu giống  

tùng La Hán với mồi OPC11;  

Giống 1-12: Các mẫu giống tùng La Hán bản địa ; M: 1kb ladder 
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* Kết quả phân tích với mồi OPC19 

 

Hình 4.9. Ảnh điện di sản phẩm PCR-RAPD của 12 mẫu giống  

tùng La Hán với mồi OPC19 

Giống 1-12: Các mẫu giống tùng La Hán bản địa ; M: 1kb ladder 

Qua kết quả điện di sản sản phẩm PCRcủa 12 mẫu tùng La hán với mồi 

OPC19 thu được tổng số 63 băng gồm 18 loại băng có kích thước khác nhau, 

trung bình 5,25 băng/mẫu giống. Các mẫu giống xuất hiện băng khá đậm, tách 

biệt rõ nét (Hình 4.9). Với mồi OPC19 xuất hiện 4 băng cá biệt ở mẫu số 1 

với kích thước 300 bp, ở mẫu số 8 với kích thước khoảng 750 bp, ở mẫu số 11 

với kích thước khoảng 550 bp, và mẫu số 12 ở kích thước khoảng 400 bp.  

* Kết quả phân tích với mồi OPA18 

 Trong số tất cả 32 mồi thị mồi OPA18 cho tổng số băng nhiều nhất là 

98 băng, với 18 loại băng khác nhau, trung bình 8,1 băng/mẫu giống. Tuy 

nhiên với mồi OPA18 không xuất hiện băng cá biệt nào cả (Hình 4.9).   
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Hình 4.10. Ảnh điện di sản phẩm PCR-RAPD của 12 mẫu giống 

 tùng La Hán với mồi OPA18 

Giống 1-12: Các mẫu giống tùng La Hán bản địa; M: 1kb ladder 

* Kết quả phân tích với mồi OPN19 

 

Hình 4.11. Ảnh điện di sản phẩm PCR-RAPD của 12 mẫu giống  

tùng La Hán với mồi OPN19 

Giống 1-12: Các mẫu giống tùng La Hán bản địa; M: 1kb ladder 
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Kết quả điện di sản sản phẩm PCRcủa 12 mẫu tùng La hán với mồi 

OPN19 thu được tổng số 32 băng gồm 17 loại băng có kích thước khác nhau, 

trung bình 2,67 băng/mẫu giống. Các mẫu giống xuất hiện băng khá đậm, tách 

biệt rõ nét. Với mồi OPN19 xuất hiện 2 băng cá biệt ở mẫu số 6 với kích 

thước 2500 bp, ở mẫu số 7 với kích thước khoảng 1400bp (Hình 4.11). 

* Kết quả phân tích với mồi OPN14 

 

Hình 4.12. Ảnh điện di sản phẩm PCR-RAPD của 12 mẫu giống  

tùng La Hán với mồi OPN14 

Giống 1-12: Các mẫu giống tùng La Hán bản địa; M: 1kb ladder 

Kết quả điện di sản sản phẩm PCRcủa 12 mẫu tùng La hán với mồi 

OPN14 thu được tổng số 40 băng gồm 14 loại băng có kích thước khác nhau, 

trung bình 3,33 băng/mẫu giống. Với mồi OPN14 xuất hiện 2 băng cá biệt ở 

mẫu số 4 với kích thước 400 bp, ở mẫu số 5 với kích thước khoảng 850 bp 

(Hình 4.12). 

Với các mồi còn lại cũng cho kết quả đa hình cao, số lượng các loại 

băng có kích thước khác nhau nhiều, kích thước băng dao động lớn và cho từ 

1-3 loại băng cá biệt hoặc không có băng cá biệt nào. Kết quả phân tích được 

trình bày ở bảng 4.5 
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Bảng 4.5: Tổng hợp kết quả phân tích số liệu với 32 mồi RAPD 

STT Tên mồi 

Số băng thu 

được trên 

mồi 

Số băng 

ADN 

trung 

bình/mẫu 

Số loại 

băng ADN 

khác nhau 

Số băng 

ADN cá 

biệt/ hoặc 

băng khuyết 

1 OPA2 95 7,91 21 2 

2 OPA5 36 3,00 16 0 

3 OPA6 30 2,50 13 3 

4 OPA7 40 3,33 13 0 

5 OPA10 59 4,91 14 4 

6 OPA11 32 2,67 17 3 

7 OPA12 54 4,50 12 1 

8 OPA14 74 6,16 17 0 

9 OPA18 98 8,10 18 1 

10 OPB5 89 7,40 19 2 

11 OPB6 41 3,41 17 1 

12 OPC11 66 5,50 13 1 

13 OPC18 55 4,58 16 0 

14 OPC19 63 5,25 21 4 

15 OPD4 29 2,41 11 2 

16 OPD18 53 4,41 15 1 

17 OPD20 63 5,25 18 0 

18 OPN1 43 3,58 16 5 

19 OPN2 54 4,50 13 3 

20 OPN3 35 2,91 11 2 

21 OPN4 45 3,75 17 3 

22 OPN6 60 5,00 15 1 

23 OPN7 27 2,25 14 3 

24 OPN9 80 6,67 23 1 

25 OPN11 55 3,67 19 1 

26 OPN12 39 3,25 12 2 

27 OPN13 51 4,25 18 3 

28 OPN14 40 3,33 14 2 

29 OPN16 52 4,33 14 1 

30 OPN18 53 4,41 15 0 

31 OPN19 32 2,67 17 2 

32 OPN20 49 4,08 15 1 

 Tổng 1692 139,9 504 55 
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Kết quả phân tích bảng 4.5 cho thấy trong tổng số 1692 băng thì mồi 

OPA18 cho số băng nhiều nhất (98 băng) với 18 loại băng ADN khác nhau. 

Mồi cho số loại băng nhiều nhất là mồi OPN9 với 23 loại băng khác nhau, 

mồi có số loại băng ít nhất là mồi OPN3 với 11 loại bang khác nhau. Trung 

bình mỗi mồi nhân được 52,87 băng, trung bình mỗi giống xuất hiện 4,82 

băng. Các mồi có số băng trung bình từ 15-21 loại băng là mồi OPA5, 

OPA11, OPA14, OPA18, OPB5, OPB6, OPC18, OPC19, OPD18, OPD20, 

OPN1, OPN4, OPN11, OPN13, OPN18, OPN19 và OPN20, còn lại là các 

mồi có số loại bang dao động từ 11-14 loại băng khác nhau.  

Phân tích RAPD cho thấy tất cả 32 mồi đều cho đa hình rõ rệt (chiếm tỷ 

lệ 100%), không có mồi nào cho kết quả băng đơn hình, kích thước các băng 

dao động từ khoảng 200 đến 6.000 bp. Trong tổng số 32 mồi RAPD được sử 

dụng trong nghiên cứu có 55 loại băng cá biệt hoặc băng khuyết xuất hiện ở 

các mồi khác nhau. Mồi OPN1 cho 05 loại băng khác nhau. Còn lại là các mồi 

OPA2, OPA6, OPA7, OPA10, OPA11, OPA12, OPA18, OPB5, OPB6, 

OPC11, OPC19, OPD4, OPD18, OPD20, OPN2, OPN3, OPN4, OPN6, 

OPN7, OPN9, OPN11, OPN12, OPN13, OPN14, OPN16, OPN19, OPN20 

xuất hiện từ 1-4 băng cá biệt/hoặc băng khuyết.  

Tóm lại, với kết quả phân tích trên, chúng tôi nhận thấy có thể dựa vào 

chỉ thị RAPD để nhận dạng một số mẫu giống Tùng La hán bản địa của Việt 

Nam qua việc xác định được các băng cá biệt xuất hiện ở các mồi RAPD với 

từng mẫu tùng La Hán. Trong số 32 mồi ngẫu nhiên mồi thì có 26 mồi có thể 

nhận dạng được một số mẫu giống dựa trên các bang cá biệt như: mẫu giống 

số 1 (ở các mồi như OPA6, OPA12, OPC19, OPD4, OPN4), mẫu giống số 2 

(OPA10, OPN3, OPN4, OPN20), mẫu số 3 (OPA10, OPA11, OPB6, OPN7) 

mẫu số 4 (OPN14); mẫu số 5 (OPA11, OPA6, OPN11, OPN2, OPN14, 

OPN6); mẫu giống số 5 (OPA11, OPA6, OPN1, OPN2, OPN6 và OPN14), 

mẫu số 6 (OPD4, OPN11, OPN19), mẫu số 7 ( OPA2, OPN3, OPN4, OPN12, 

OPN19), mẫu số 8 (OPA10, OPC19, OPN12, OPN7), mẫu số 9 (OPB5, 

OPD7), mẫu số 10 (OPN13), mẫu số 11 (OPC19, OPB5, OPA11, OPN2), và 

mẫu số 12 (OPN1, OPN2). 
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Chỉ thị phân tử nói chung và chỉ thị RAPD nói riêng là công cụ được sử 

dụng phổ biến trong đánh giá đa dạng di truyền, nhận dạng các loài (Zhang và 

cs, 2001; Ajit và cs, 2002). Với đặc điểm phản ánh trực tiếp bản chất di truyền, 

chỉ thị RAPD vượt trội so với chỉ thị hình thái về mức độ tin cậy trong nghiên 

cứu đa dạng di truyền, phân loại trên cây thực vật (Zha và cs, 2009; 

Chattopadhyay và cs, 2012, Wang và cs, 2011). Tuy nhiên, với những đối 

tượng nghiên cứu có đặc điểm hình thái như cây Tùng La Hán thì chỉ thị 

RAPD rõ ràng không thể phát huy ưu điểm trong phân tích đa dạng di truyền, 

phân loại loài/dưới loài. Do đó chỉ có thể đánh giá một phần nhỏ chứ không 

thể đánh giá bao quát toàn bộ sự đa dạng trong bộ gen của cây tùng la Hán. 

Để đảm bảo tính chính xác của nghiên cứu đa dạng di truyền cây tùng La hán 

cho đến nay đã có một số công trình kết hợp chỉ thị hình thái với các loại chỉ 

thị khác như chỉ thị SSR, ISSR, RAPD để phân loại loài/dưới loài (Wang và 

cs, 2009; Chattopadhyay, 2012). Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ thị phân tử 

RAPD, SSR, ISSR trong việc phân loại loài/dưới loài còn nhiều hạn chế, 

chính vì vậy để xác định giữa các loài, dưới loài cần phải làm DNA barcoding 

như kết hợp giải trình tự ADN lục lạp như vùng ITS, hoặc giải trình tự gen 

matK, gen rbcL (Richardson và cs, 2001; Sharma và cs, 2012, Liu và cs, 

2014, Hofbauer và cs, 2016; Piroonrat và cs, 2018)  

4.1.4.2. Kết quả phân tích mối quan hệ di truyền giữa các mẫu giống tùng La 

Hán  

Xét ở mức độ tương đồng di truyền 19,3%, 12 giống tùng La Hán chia 

thành 2 nhóm chính. Nhóm thứ I gồm các mẫu 1, 2, 3, 4, 5 và có hệ số tương 

đồng di truyền dao động từ từ 60-99% và chia ra thành hai nhóm phụ khác 

nhau (Hình 4.13). 

Nhóm phụ thứ I.1 bao gồm mẫu số 1 và số 2 có hệ số tương đồng là 

75%; nhóm phụ thứ I.2 gồm ba mẫu giống là mẫu số 3, 4, 5 có hệ số tương 

đồng di truyền từ 75-99 % trong đó hai mẫu 3, và mẫu 4 có hệ số tương đồng 

là 99%. Giải thích cho hiện tượng này có thể hai mẫu giống 3 và 4 có quan hệ 

rất gần gũi với nhau, chúng có thể là các con lai cùng bố mẹ.   
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Hình 4.13. Sơ đồ hình cây về mối quan hệ di truyền của 12 mẫu giống 

tùng La Hán dựa trên chỉ thị phân tử RAPD 

Nhóm thứ II bào gồm 6 mẫu giống là các mẫu giống 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 và có hệ số tương đồng di truyền dao động từ 45-75% và chúng chia ra 

làm 4 nhóm phụ khác nhau: 

 Nhóm phụ thứ II.1 bảo gồm hai mẫu giống là các mẫu số 6 và số 7 với 

hệ số tương đồng di truyền là 72%. Nhóm phụ thứ II.2 bao gồm hai mẫu 

giống số 11, 12 với hệ số tương đồng di truyền là 65%. Nhóm còn lại là nhóm 

thứ II.3 gồm hai mẫu giống là 9, 10 với hệ số tương đồng là 75%. Riêng 

nhóm phụ cuối cùng II.4 duy nhất một giống là mẫu số 8 với khoảng cách di 

truyền khá xa với các nhóm còn lại từ 45- 65%.  

Tóm lại, kết quả phân tích đa dạng di truyền của 12 mẫu giống tùng La 

Hán bản địa bằng chỉ thị phân tử RAPD với 32 mồi ngẫu nhiên cho thấy hệ số 

tương đồng di truyền của các giống tùng La Hán nghiên cứu dao động từ 45 

đến 99%. Mối quan hệ di truyền giữa các mẫu giống tùng La Hán được thể 

hiện trên hệ số tương đồng di truyền và sơ đồ về cây phát sinh loài (Hình 
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4.12). Hệ số tương đồng di truyền giữa các giống tùng La Hán cao hơn rất 

nhiều so với đối tượng Địa lan đã được tác giả Kiều Thị Dung công bố năm 

2009. Qua so sánh hệ số tương đồng di truyền của các mẫu giống tùng la hán 

tại Cô Tô, Quảng Ninh, chúng tôi nhận thấy sự đa dạng về mặt di truyền của 

12 mẫu giống Tùng La Hán có quan gệ gần gũi về mặt di truyền.  

    Nhận xét chung 

Kết quả phân tích đa dạng di truyền của 12 mẫu giống hoa tùng La Hán 

bằng chỉ thị phân tử RAPD cho thấy hệ số tương đồng di truyền của các giống 

nghiên cứu dao động trong khoảng từ  45 đến 99 %. Trong số 12 mẫu giống 

thu thập, tthì mẫu số 3,4 có hệ số tường đồng cao nhất là 99,2 %.  

Dựa trên chỉ thị phân tử RAPD, để nhận dạng một số mẫu giống Tùng 

La hán bản địa của Việt Nam qua việc xác định được các băng cá biệt xuất 

hiện ở các mồi RAPD với từng mẫu tùng La Hán. Trong số 32 mồi ngẫu 

nhiên mồi thì có 26 mồi có thể nhận dạng được một số mẫu giống dựa trên 

các bang cá biệt như: mẫu giống số 1 (ở các mồi như OPA6, OPA12, OPC19, 

OPD4, OPN4), mẫu giống số 2 (OPA10, OPN3, OPN4, OPN20), mẫu số 3 

(OPA10, OPA11, OPB6, OPN7) mẫu số 4 (OPN14); mẫu số 5 (OPA11, 

OPA6, OPN11, OPN2, OPN14, OPN6); mẫu giống số 5 (OPA11, OPA6, 

OPN1, OPN2, OPN6 và OPN14), mẫu số 6 (OPD4, OPN11, OPN19), mẫu số 

7 (OPA2, OPN3, OPN4, OPN12, OPN19), mẫu số 8 (OPA10, OPC19, 

OPN12, OPN7), mẫu số 9 (OPB5, OPD7), mẫu số 10 (OPN13), mẫu số 11 

(OPC19, OPB5, OPA11, OPN2), và mẫu số 12 (OPN1, OPN2). 

4.1.4.3. Đánh giá đặc điểm thực vật học của cây tùng La Hán tại vườn quốc 

gia Bái Tử Long và huyện đảo Cô Tô  

           a. Kết quả điều tra, hiện trạng phân bố cây tùng La Hán ( cây tiêu biểu 

có đường kính gốc > 5cm) trong rừng thuộc các tuyến điêu (có bản đồ định vị 

kèm theo) 

Khu vực 1:  Đảo Thanh Lân - Xã Thanh Lân 

       Đoàn đã tiến hành đi điều tra dọc theo sườn bên suối, rà soát tìm kiếm 

các cây tùng La Hán. Điểm bắt đầu từ trạm trực chốt của đồn 10 đi sâu vào 

trong rừng khoảng 1.000 m đoàn bắt đầu thấy xuất hiện dải dác các cây tùng 
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La Hán dọc theo bên đường mòn, cạnh suối trong bán kính khoảng 500 m. 

Càng  đi lên gần đỉnh đồi theo hướng đông ra gần bờ biển thì lượng cây càng 

nhiều và tập trung hơn, các cây mọc thành từng đám từ 3 đến 7 cây lớn và rất 

nhiều cây nhỏ. Tại khu vực này đoàn xác định được khoảng 55 cây từ 3-5 tuổi 

và 18 cây có đường kính >8 cm.  

Khu vực 2: Đảo Trần – xã Thanh Lân 

       Tại khu vực này đoàn đã tiến hành điều tra ngang dọc theo khu vực hồ 

chứa nước sạch trên đảo tiến sâu vào trong rừng. Tại đây đoàn đã xác định 

được tương đối nhiều cây tùng La Hán lớn mọc theo chân đến đỉnh núi, khu 

vực này tập trung nhiều cây to, đường kính gốc vào khoảng 7-8 cm thậm chí 

có cây 12 cm, chiều cao khoảng 8 -10 m. Khu vực này đoàn đã xác định được 

khoảng 119 cây >3 tuổi, trong đó có 20 cây tiêu biểu. Khu vực này còn nhiều 

cây tùng La Hán do việc quản lý bảo vệ ở đây nghiêm ngặt, lượng dân sinh 

sống thưa hơn. 

Khu vực 3: Đảo Ba Mùn – xã Minh Châu 

       Trong khu vực này có sự quản lý, bảo tồn của Vườn quốc gia Bái Tử 

Long, đoàn đã điều tra dọc theo bờ biển (khu rừng già) và đồi phía sau bộ đội, 

đã phát hiện được tương đối nhiều cây tùng La Hán, mọc rải rác theo hướng 

đông khoảng 500 m – 600 m sâu vào bên trong rừng cạnh đường mòn do 

quân đội quản lý. Khu vực này cũng tập trung nhiều cây tiêu biểu, cổ thụ lâu 

năm. Ở khu vực này, lượng cây tùng La Hán trẻ mọc thành cụm 3-5 cây, 

chiều cao cây khoảng 1,5- 2 m. Khu vực này đoàn xác định được khoảng 50 

cây, trong đó có 18 cây tiêu biểu có đường kính gốc >7 cm. 

Kết luận: 

Trên cơ sở điều tra thực tế tại thời điểm tháng 1 đến tháng 5 năm 2018  

thuộc các tuyến điều tra, đoàn điều tra đã xác định được các khu vực tập trung 

chính của cây tùng La Hán, khoanh vùng, đánh dấu bằng máy GPS để vẽ bản 

đồ chi tiết tọa độ, độ cao nơi phân bố để tiện cho việc bảo tồn, bảo vệ sau này. 

Quá trình điều tra đoàn đã xác định được tổng cộng khoảng 245 cây 

trong khu vực điều tra trong đó có 56 cây tiêu biểu để chăm sóc bảo tồn.  

b. Kết quả chăm sóc, bảo tồn cây tiêu biểu trong rừng 
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Qua quá trình điều tra đã xác định được tọa độ, vị trí phân bố của các 

cây tùng La Hán (tiêu biểu) ở trong rừng, tiến hành khoanh vùng bảo tồn và 

chăm sóc cây. Trong tổng số 245 cây điều tra, khảo sát được thì có khoảng 

189 cây tùng La Hán nhỏ (khoảng 3 – 5 năm tuổi) vì vậy việc chăm sóc bảo 

tồn tập trung chủ yếu vào 56 cây tùng La Hán cổ thụ. Các công việc chính 

thực hiện để chăm sóc cây cổ thụ trong rừng bao gồm: 

+ Phát cây bụi xung quang gốc, dây leo để đảm bảo cho cây có không 

gian sinh trưởng phát triển tốt nhất, định kỳ 1 tháng 2 lần. 

         + Do đặc điểm của cây tùng La Hán (tiêu biểu) mọc dải rác ở trong 

rừng, không tập trung chính vì vây việc phòng trừ các loại sâu bệnh hại chủ 

yếu bằng cách phòng là chính (chủ yếu phần gốc, cao khoảng 2 m). 

 + Thường xuyên đi theo dõi để nắm được tình hình sinh trưởng, phát 

triển của cây để có các biện pháp tác động tốt nhất giúp cho cây sinh 

trưởng khỏe mạnh. 

Đây là mô hình mang ý nghĩa về mặt khoa học rất lớn, để bảo vệ nguồn 

gen quý trước nguy cơ cạn kiện, nhằm bảo tồn lưu giữ lại cho các thế hệ mai sau 

về một loài cây quý giá của Vườn quốc gia Bái Tử Long và huyện đảo Cô Tô. 

 Thông qua mô hình còn giáo dục nhận thức của người dân để họ hiểu 

được giá trị kinh tế cũng như giá trị tinh thần của của cây tùng La Hán Cô Tô, 

từ đó nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển. 

Bảo tồn tại chỗ là một việc làm rất cần thiết, nhằm bảo tồn, lưu giữ 

nguồn gen quý phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất.  

4.2. Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống 

4.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể đến khả năng ra rễ 

của cành giâm 

 Ở nước ta hiện nay giá thể dùng để giâm cành thường sử dụng là cát 

hoặc đất cát pha. Tuy nhiên, giâm trên cát thì cành giâm thường héo, trên đất 

cát pha cành giâm bị thối úng nước, do vậy tỷ lệ sống thấp, thời gian ra rễ lâu, 

chất lượng cây giống thấp. Vì thế trong thí nghiệm giâm cành chúng tôi tiến 

hành giâm cành với các công thức trên các loại giá thể khác nhau nhằm xác 

định được loại giá thể giâm phù hợp nhất đối với tùng La Hán.  
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4.2.1.1. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến khả năng ra rễ của cành giâm 

tùng La Hán 

Giá thể là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất tới khả năng ra rễ của cành giâm 

từ đó quyết định tỷ lệ sống, số lượng rễ, chất lượng rễ và khả năng hồi xanh, 

sinh trưởng của cây giâm sau khi trồng ra ngoài sản xuất. Thí nghiệm giâm 

cành được tiến hành với 2 giống trên 4 nền giá thể khác nhau ở 2 địa điểm khác 

nhau và thu được kết quả tại các bảng dưới đây: 

Qua bảng 4.5 cho thấy ở các địa điểm và trên các giống khác nhau thì 

cành giâm ra rễ không đồng đều. Đối với giá thể có trộn thêm xơ dừa có độ 

tơi xốp, thoát nước, giữ ẩm tốt và thoáng khí thì cành giâm ra rễ nhanh hơn và 

tỷ lệ ra rễ đạt cao nhất.  

Sau 50 ngày giâm tỷ lệ ra rễ của cành giâm ở CT2 có trộn thêm xơ dừa 

ở cả 2 địa điểm đều đạt cao nhất 92,25% và 91,15% ở giống số 1; ở 91,15 và 

90,35% giống số 2. Công thức chỉ sử dụng đất phù xa và phân hữu cơ (CT4) ở 

cả 2 địa điểm cho tỷ lệ ra rễ thấp nhất chỉ đạt 72,23% và 71,93% ở giống số 1; 

68,75% và 68,30% ở giống số 2. 

Tỷ lệ ra rễ và tỷ lệ xuất vườn của 2 giống tại các địa điểm khác nhau 

không có sự khác biệt nhiều.  
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Bảng 4.6: Ảnh hưởng của các loại giá thể đến khả năng ra rễ  

của cành giâm 
 

Địa điểm Giống 

     Chỉ tiêu 

 

 

Công thức 

Tỷ lệ ra rễ (%) sau  

giâm ... ngày 

Tỷ lệ ra 

rễ cuối 

cùng  

(%) 
30 ngày 40 ngày 50 ngày 

Vườn 

quốc gia 

Bái Tử 

Long 

Giống số 

1 

CT1 9,76 65,33 87,14 88,85 

CT2 11,07 75,09 92,25 94,04 

CT3 10,23 72,76 91,42 92,14 

CT4 6,67 50,57 72,23 75,38 

Giống số 

2 

CT1 8,57 62,97 85,87 87,76 

CT2 10,13  73,13 91,15 93,13 

CT3 9,15 72,10 90,34 91,07 

CT4 5,73 60,43 71,93 75,23 

Xã Đồng 

Tiến –  

Cô Tô 

 

Giống số 

1 

CT1 9,17 62,30 85,55 86,30 

CT2 10,50 73,50 90,35 92,24 

CT3 9,73 70,17 88,82 90,65 

CT4 5,87 48,10 68,75 76,80 

Giống số 

2 

CT1 7,90 60,59 82,70 85,05 

CT2 9,75  72,30 89,65 91,00 

CT3 8,71 70,00 88,23 89,37 

CT4 5,13 57,64 68,30 76,38 

Chú thích:  CT1 (40% đất đồi + 30% phân hữu cơ + 30% trấu hun) 

        CT2 (40% đất đồi + 30% phân hữu cơ + 30% xơ dừa) 

        CT3 (40% đất đồi +30% phân hữu cơ + 30% xỉ than) 

        CT4 (70% đất đồi + 30% phân hữu cơ)- đối chứng 

Như vậy:  Khi dùng giá thể có sự phối trộn gồm 40% đất + 30% phân 

hữu cơ + 30% xơ dừa làm giá thể giâm cành tùng La Hán thì cho tỷ lệ ra rễ 

cao nhất. 

4.2.1.2. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến chất lượng rễ của cây giâm cành 

tùng La Hán 

Giá thể giâm không những ảnh hưởng đến tỷ lệ ra rễ mà còn ảnh hưởng 

đến số lượng rễ và chiều dài của rễ. 



 46 

 Bảng 4.7: Ảnh hưởng của các loại giá thể đến số lượng rễ và chất lượng rễ của cành giâm 

Địa điểm Giống 

         Chỉ tiêu 

 

Công thức 

Số lượng rễ TB (rễ) Chiều dài rễ TB (cm) 

Sau giâm 

30 ngày 

Sau giâm 

40 ngày 

Sau giâm 

50 ngày 

Sau giâm 

30 ngày 

Sau giâm 

40 ngày 

Sau giâm 

50 ngày 

Vườn quốc 

gia Bái Tử 

Long 

Giống số 

1 

CT1 1,5 6,3 11,1 0,40 4,10 8,16 

CT2 2,7 7,5 13,2 0,65 4,77 9,57 

CT3 1,8 6,8 11,5 0,50 4,24 8,44 

CT4 0,7 4,3 8,5 0,20 3,45 6,55 

Giống số 

2 

CT1 1,3 6,2 10,7 0,30 4,03 8,10 

CT2 2,6 7,2 12,7 0,60 4,48 9,40 

CT3 1,7 6,7 10,8 0,45 4,17 8,27 

CT4 0,7 4,2 8,2 0,15 3,27 6,30 

CV 5%     3,0   2,7 

LSD 0,05     1,7   1,5 

 

Giống số 

1 

CT1 1,2 6,2 11,0 0,30 4,02 8,05 

CT2 2,4 7,5 13,1 0,60 4,45 9,40 

CT3 1,5 6,7 11,3 0,45 4,12 8,12 

CT4 0,5 4,2 8,2 0,16 3,40 6,43 

Giống số 

2 

CT1 1,1 6,2 10,6 0,25 4,00 8,00 

CT2 2,4 7,6 12,5 0,50 4,41 9,25 

CT3 1,5 6,6 10,6 0,40 4,03 8,06 

CT4 0,5 4,2 8,1 0,10 3,25 6,20 

CV 5%     3,6   4,3 

LSD 0,05     2,1   2,0 



Số lượng rễ của cành giâm của giống số 1 ở 2 địa điểm thí nghiệm cùng 

một công thức thì không có sự khác biệt nhưng giữa các các công thức khác 

nhau có sự chênh lệch đáng kể. Đến thời điểm 50 ngày sau giâm ở CT2 cành 

giâm có số rễ nhiều nhất đạt (13,1-13,2 rễ), tiếp theo là CT3 và CT1 và thấp 

nhất là CT4 đạt (8,2-8,5 rễ). Tương tự như vậy số lượng rễ của cành giâm của 

giống số 2 ở 2 địa điểm, đến thời điểm 50 ngày sau giâm ở CT2 cành giâm có 

số rễ nhiều nhất đạt (12,5-12,7 rễ), tiếp theo là CT3 và CT1 và thấp nhất là 

CT4 đạt (8,1-8,2 rễ).  

Cũng giống như số lượng rễ, chiều dài rễ của cành giâm số 1 ở 2 địa 

điểm thí nghiệm cùng một công thức thì không có sự khác biệt nhưng giữa 

các các công thức khác nhau có sự chênh lệch đáng kể. Đến thời điểm 50 

ngày sau giâm chiều dài rễ ở CT2 đạt cao nhất (9,40-9,57 cm), tiếp đến là 

CT3 và CT1, thấp nhất là CT4 đạt (9,25-9,40 cm). Thí nghiệm trên giống số 2 

cũng cho kết quả tương tự. 

Như vậy giá thể giâm ảnh hưởng đến khả năng ra rễ của cành giâm. 

Các cành giâm ở trên nền giá thể tơi xốp và khả năng giữ ẩm tốt thì có số 

lượng rễ nhiều hơn và chiều dài rễ cũng lớn hơn. 

4.2.1.3. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến thời gian giâm cành và tỷ lệ xuất 

vườn của tùng La Hán  

Thời gian xuất hiện rễ của cành giâm phụ thuộc rất lớn giá thể giâm, 

nếu giá thể tơi xốp và giữ ẩm tốt thì cành giâm nhanh ra rễ và ngược lại giá 

thể chặt, thoát nước kém thì cành giâm lâu ra rễ. 
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Bảng 4.8: Ảnh hưởng của các loại giá thể đến thời gian giâm cành và tỷ lệ 

xuất vườn của tùng La Hán 

Địa điểm Giống 

    Chỉ tiêu 

 

 

CTTN 

Thời gian giâm (ngày) 
Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Tỷ lệ 

xuất 

vườn 

(%) 

Từ giâm 

đến xuất 

hiện  rễ  

Từ giâm 

đến xuất 

vườn 

Vườn 

quốc gia 

Bái Tử 

Long 

Giống số 

1 

CT1 25,0 43,1 91,5 85,1 

CT2 22,5 40,3 96,6 91,5 

CT3 24,7 41,5 95,1 89,4 

CT4 26,8 45,1 80,3 72,4 

Giống số 

2 

CT1 25,7 44,3 90,6 85,1 

CT2 23,0 40,7 96,1 90,6 

CT3 25,0 42,9 93,7 88,3 

CT4 27,5 45,6 80,0 72,2 

Xã Đồng 

Tiến –  

Cô Tô 

 

Giống số 

1 

CT1 25,8 43,0 89,0 83,2 

CT2 23,2 40,5 94,4 89,5 

CT3 25,2 41,6 92,6 87,5 

CT4 27,5 45,3 80,0 73,6 

Giống số 

2 

CT1 26,3 43,2 87,5 82,1 

CT2 23,7 40,9 93,1 88,5 

CT3 25,8 42,7 91,3 86,3 

CT4 28,0 45,8 79,8 73,4 

Chú thích:  CT1 (40% đất + 30% phân hữu cơ + 30% trấu hun) 

        CT2 (40% đất + 30% phân hữu cơ + 30% xơ dừa) 

        CT3 (40% đất +30% phân hữu cơ + 30% xỉ than) 

        CT4 (70% đất + 30% phân hữu cơ) - đối chứng 

Thời gian xuất hiện rễ của cành giâm giống số 1 ở 2 địa đểm cùng công 

thức phối trộn giá thể là tương đương nhau, CT2 thời gian xuất hiện rễ sớm nhất 

tiếp đến là CT1 và CT3 muộn nhất là công thức CT4 (đối chứng). Tương tự như 

vậy, thời gian xuất hiện rễ của cành giâm giống số 2 ở cả 2 địa điểm, CT2 thời 

gian xuất hiện rễ sớm nhất và công thức đối chứng xuất hiện muộn nhất. 
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Thời gian từ khi giâm đến xuất vườn của cành giâm của cả 2 giống và ở 

cả 2 địa điểm  giữa các công thức có sự chênh lệch. Thời gian xuất vườn của 

cành giâm ở CT2 sớm nhất (40 ngày) muộn nhất là CT4 (45 ngày).  

Tỉ lệ sống của cành giâm của 2 giống và ở 2 địa đểm, các công thức 

phối trộn giá thể là tương đương nhau và cao hơn hẳn so với công thức đối 

chứng. CT2, CT1 và CT3 có tỉ lệ sống cao đạt  >90%, công thức CT4 (đối 

chứng) có tỉ lệ sống đạt 80% ở cả 2 giống.  

Tỉ lệ xuất vườn của cành giâm 2 giống tùng La Hán ở 2 địa điểm thì 

CT2 vẫn đạt cao nhất tiếp đến là CT3 và CT1,CT4 có tỉ lệ xuất vườn thấp 

nhất. 

Nhận xét chung:  Giâm cành trên nền giá thể có thành phần tơi xốp và 

giữ ẩm tốt thì thời gian ra rễ sớm, số lượng rễ nhiều, chất lượng rễ tốt, thời 

gian xuất vườn ngắn hơn các giá thể có thành phần chặt, bí, giữ nước và thoát 

nước kém. Tỷ lệ sống và tỷ lệ xuất vườn cũng cao hơn, điều này là do xơ dừa 

có có khả năng giữ ẩm tốt và tơi xốp. Trong các loại giá thể thí nghiệm trên, 

thì giá thể giâm ở CT2 (40% đất + 30% phân hữu cơ + 30% xơ dừa) là thích 

hợp nhất.  

4.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến khả năng nảy 

mầm của các giống  

 Ngoài nhân giống bằng phương pháp nhân cành thì gieo hạt cũng là 

phương pháp nhân giống khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên khả năng nảy 

mầm của hạt tùng La Hán cũng phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện khí hậu. Vì 

vậy chúng tôi tiến hành đánh giá khả năng nảy mầm và chất lượng cây giống 

của tùng La Hán khi được gieo ở các thời vụ tháng 6, tháng 7, tháng 8. 

Kết quả theo dõi được trình bày ở bảng 4.9 và 4.10. 

4.2.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến khả năng nảy mầm của tùng La 

Hán 

Mỗi thời vụ khác nhau có điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm khác nhau 

nên cũng ảnh hưởng đến khả năng mọc mầm của hạt khác nhau. 
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Bảng 4.9: Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến khả năng nảy mầm  

của các giống tùng La Hán 

Địa điểm Giống 

      Chỉ tiêu 

 

 

CTTN 

Thời gian 

mọc mầm 

(ngày) 

Tỷ lệ 

mọc 

mầm  

(%) 

Thời gian từ 

gieo hạt đến 

xuất vườn 

(ngày) 

Tỷ lệ 

xuất 

vườn  

(%) 

Vườn quốc 

gia Bái Tử 

Long 

Giống số 

1 

CT1(tháng 6) 13,1 94,6 42,6 94,6 

CT2(tháng 7) 12,7 96,7 40,8 96,7 

CT3(tháng 8) 15,0 90,2 43,1 90,2 

 

Giống số 

2 

CT1(tháng 6) 13,2 93,7 41,7 93,7 

CT2(tháng 7) 12,9 95,5 39,5 95,5 

CT3(tháng 8) 15,3 89,7 42,1 89,7 

 

Thôn Hải 

Tiến, xã 

Đồng Tiến 

 

 

Giống số 

1 

CT1(tháng 6) 13,3 93,8 42,7 93,8 

CT2(tháng 7) 13,0 96,3 40,6 96,3 

CT3(tháng 8) 15,1 89,3 44,5 89,3 

Giống số 

2 

CT1(tháng 6) 13,0 93,5 42,6 93,5 

CT2(tháng 7) 12,8 95,2 41,4 95,2 

CT3(tháng 8) 15,1 89,0 43,1 89,0 

 Qua kết quả theo dõi ở bảng 4.9 thấy rằng ở điều kiện tháng 7 nhiệt độ 

cao cây nhanh mọc mầm (thời gian mọc mầm 12,7 – 13,0 ngày ở giống số 1; 

12,8 -12,9 ngày ở giống số 2) tỷ lệ mọc mầm cao đạt 86,3 – 88,7% ở giống 

số 1; 86,9 – 87,5% ở giống số 2) thời gian gieo hạt ngắn hơn 2 thời vụ còn 

lại. 

 Ở 2 thời vụ còn lại thời gian từ gieo hạt đến khi mọc mầm dài hơn, tỷ 

lệ mọc mầm lại thấp hơn, thời gian từ gieo hạt đến khi xuất vườn cũng dài 

hơn thời vụ tháng 7. 

Tỷ lệ cây xuất vườn của cả 2 giống ở 2 địa điểm và ở các công thức 

đều đạt rất cao ≥  89%. 
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4.2.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến chiều cao cây và số lá của tùng 

La Hán 

Bảng 4.10: Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến chất lượng của cây gieo 

hạt 

Địa điểm Giống 

     Chỉ tiêu 

 

 

 

CTTN 

Sau gieo hạt ... ngày 

20 ngày 30 ngày 40 ngày 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Số 

lá/cây 

(lá) 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Số 

lá/cây 

(lá) 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Số 

lá/cây 

(lá) 

Vườn 

quốc gia 

Bái Tử 

Long 

Giống 

số 1 

CT1(tháng 6) 2,17 2,01 4,29 3,23 9,53 5,64 

CT2(tháng 7) 2,34 2,20 4,46 3,42 10,71 6,83 

CT3(tháng 8) 1,82 1,75 3,94 2,97 9,18 5,38 

 

Giống 

số 2 

CT1(tháng 6) 2,30 2,22 4,42 3,45 9,63 6,05 

CT2(tháng 7) 2,41 2,31 4,53 3,53 10,75 6,94 

CT3(tháng 8) 2,07 2,04 4,19 3,26 9,12 5,67 

CV 5%       2,5 2,6 

LSD 0,05       1,5 1,6 

 

Thôn Hải 

Tiến, xã 

Đồng 

Tiến 

 

 

Giống 

số 1 

CT1(tháng 6) 2,30 1,93 4,42 3,15 9,68 6,01 

CT2(tháng 7) 2,37 2,15 4,49 3,37 10,73 6,78 

CT3(tháng 8) 1,74 1,81 3,86 3,03 9,21 5,42 

Giống 

số 2 

CT1(tháng 6) 2,32 2,03 4,44 3,25 9,68 6,07 

CT2(tháng 7) 2,43 2,26 4,55 3,48 10,79 6,89 

CT3(tháng 8) 2,01 2,18 4,13 3,4 9,37 5,81 

CV 5%       2.8 1,5 

LSD 0,05       1,6 1,3 

 Sau gieo hạt 20 ngày thì cây đã mọc mầm và bắt đầu có lá thật. Ở 3 

thời vụ gieo khác nhau thì thời vụ tháng 7 là thời vụ cây có chiều cao cây và 

số lá lớn nhất: giống số 1 có chiều cao cây đạt 2,34-2,37cm, số lá/cây đạt 

1,81-2,20 lá/cây; giống số 2 có chiều cao cây đạt 2,41-2,43cm, số lá/cây đạt 

2,26-2,43 lá/cây. 
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 Giai đoạn sau gieo hạt 40 ngày thì chiều cao cây và số lá/cây gần đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn. Ở 3 thời vụ gieo hạt khác nhau thì thời vụ gieo hạt 

tháng 7 vẫn là thời vụ cây có chiều cao cây và số lá lớn nhất: giống số 1 có 

chiều cao cây đạt 10,68-10,71cm, số lá/cây đạt 6,78-6,83 lá/cây; giống số 2 

có chiều cao cây đạt 9,12-9,37cm, số lá/cây đạt 6,89-6,94 lá/cây. Thời vụ 

tháng 8 là thời vụ có chiều cao cây và số lá/cây đạt thấp nhất: giống số 1 có 

chiều cao cây đạt 9,18-9,21cm, số lá/cây đạt 5,38-5,42 lá/cây; giống số 2 có 

chiều cao cây đạt 10,75 -10,79 cm, số lá/cây đạt 5,67-5,81 lá/cây. 

 Như vậy trong 3 thời vụ gieo hạt thì thời vụ gieo hạt tháng 7 là thích hợp 

nhất cho tùng La Hán: Hạt nhanh mọc mầm, tỷ lệ mọc mầm cao, cây giống có 

chất lượng tốt. 

4.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến tỷ lệ ra rễ của cành chiết 

tùng La Hán 

 Trước đây nhân giống phổ biến của tùng La Hán là phương pháp chiết 

cành. Phương pháp này có hạn chế là hệ số nhân giống thấp nên thường dùng 

chiết cành to để trồng nhanh được cây lớn. Tuy nhiên khả năng ra rễ của cành 

chiết kém và lại phụ thuộc nhiều vào thời vụ và điều kiện ngoại cảnh như 

nhiệt độ, độ ẩm... Để xác định được thời vụ thích hợp để chiết cành cho hiệu 

quả nhất, chúng tôi tiến hành thí nghiệm chiết cành ở các thời vụ và thu được 

kết quả thể hiện ở bảng 4.11 và 4.12. 

4.2.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ đến tỷ lệ ra rễ của cành chiết tùng La Hán 

Ở các thời vụ chiết cành khác nhau thì thời gian xuất hiện rễ, tỷ lệ ra rễ và 

thời gian từ chiết đến khi cắt cành của cành chiết có sự chênh lệch đáng kể.  

Trong 3 thời vụ chiết cành là tháng 4, tháng 5 và tháng 6 thì ở thời vụ tháng 

6 là thời vụ cành chiết nhanh ra rễ nhất ( giống số 1 từ 37,8 - 40,4 ngày; giống số 2 

từ 38,3 - 40,1 ngày). Tương tự như vậy tỷ lệ ra rễ của cành chiết ở thời vụ tháng 6 

cũng cao nhất (giống số 1 từ 75,4 - 76,5%; giống số 2 từ 76,7- 78,0%), thấp nhất 

là tháng 4 đạt giống số 1 từ 62,1 - 65,4%; giống số 2 từ 58,7-64,5,%. 

Tỷ lệ xuất vườn của cành chiết của 2 giống tùng La Hán tại 2 địa điểm thí 

nghiệm thì ở thời vụ tháng 6 đạt cao nhất từ 74,8 – 76,5% và thấp nhất là thời vụ 

tháng 4 đạt 56,5- 63,3%. 
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Bảng 4.11: Ảnh hưởng của thời vụ đến tỷ lệ ra rễ và tỷ lệ xuất vườn 

 của cành chiết 

Địa điểm Giống 

       Chỉ tiêu 

 

 

CTTN 

Thời gian 

xuất hiện 

rễ  

(ngày) 

Tỷ lệ ra rễ 

của cành 

chiết 

(%) 

Tỷ lệ 

xuất 

vườn 

 (%) 

Vườn quốc 

gia Bái Tử 

Long 

Giống số 

1 

CT1(ngày 5/4) 68,1 62,1 60,5 

CT2(ngày 5/5) 55,2 70,3 69,2 

CT3(ngày 5/6) 40,4 76,5 74,8 

 

Giống số 

2 

CT1(ngày 5/4) 70,5 65,4 63,3 

CT2(ngày 5/5) 60,3 74,1 72,4 

CT3(ngày 5/6) 40,1 78,0 76,5 

 

Xã Đồng 

Tiến; Khu 2 

– TT Cô Tô  

 

Giống số 

1 

CT1(ngày 5/4) 65,3 60,0 57,9 

CT2(ngày 5/5) 52,4 68,5 66,0 

CT3(ngày 5/6) 37,8 75,4 75,0 

Giống số 

2 

CT1(ngày 5/4) 67,7 58,7 56,5 

CT2(ngày 5/5) 54,8 72,4 70,8 

CT3(ngày 5/6) 38,3 76,7 75,4 

 

  

4.2.3.2. Ảnh hưởng của thời vụ đến chất lượng rễ của cành chiết tùng La Hán 

Số lượng rễ của cành chiết của 2 giống tùng La Hán ở 2 địa điểm thí 

nghiệm và cùng một thời vụ chiết cành thì không có sự khác biệt. Nhưng giữa 

các thời vụ khác nhau có sự chênh lệch đáng kể. Thời vụ chiết tháng 6, cành 

chiết có số lượng rễ nhiều nhất đạt (10,0-10,5 rễ), thấp nhất là chiết cành vào 

tháng 4 đạt (5,0-5,3 rễ).  

Cũng giống như số lượng rễ, chiều dài rễ của cành chiết của 2 giống ở 

2 địa điểm thí nghiệm không có sự chênh lệch đáng kể giữa các thời vụ chiết. 

Trong đó ở thời vụ chiết tháng 6, cành chiết có chiều dài rễ lớn nhất đạt và 

thấp nhất là chiết cành vào tháng 4. 
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Bảng 4.12: Ảnh hưởng của các loại giá thể đến chất lượng rễ và thời gian 

chiết cành của tùng La Hán 

Địa điểm Giống 

       Chỉ tiêu 

 

 

Công thức 

Chất lượng cành chiết  Thời gian từ  

chiết đến cắt 

cành (ngày) 

Số lượng 

rễ TB 

 (rễ) 

Chiều dài 

rễ TB 

(cm) 

Vườn quốc 

gia Bái Tử 

Long 

Giống số 

1 

CT1(ngày 5/4) 5,2 4,10 97,5 

CT2(ngày 5/5) 7,5 4,47 86,3 

CT3(ngày 5/6) 10,2 4,94 60,8 

 

Giống số 

2 

CT1(ngày 5/4) 6,3 4,25 98,3 

CT2(ngày 5/5) 7,8 4,63 86,4 

CT3(ngày 5/6) 10,5 5,08 61,5 

 

Xã Đồng 

Tiến; Khu 

2 – TT Cô 

Tô  

 

Giống số 

1 

CT1(ngày 5/4) 5,0 4,15 97,6 

CT2(ngày 5/5) 7,4 4,30 88,0 

CT3(ngày 5/6) 10,0 4,85 61,2 

Giống số 

2 

CT1(ngày 5/4) 5,1 4,05 97,5 

CT2(ngày 5/5) 7,6 4,57 88,0 

CT3(ngày 5/6) 10,3 5,00 62,0 

 

Thời gian từ khi chiết cành đến xuất vườn của 2 giống và ở 2 địa điểm 

giữa các thời vụ chiết có sự chênh lệch rất lớn. Thời gian từ chiết đến xuất 

vườn ở thời vụ chiết vào tháng 6 là ngắn nhất (60-62 ngày) muộn nhất là thời 

vụ tháng 4 (97-98 ngày).  

      * Tóm lại 

 Từ các kết quả nghiên cứu trên chúng tôi rút ra một số kết luận sau:  

- Giá thể tốt nhất để giâm cành tùng La Hán là giá thể có tỷ lệ phối trộn 

gồm 40% đất+ 30% phân hữu cơ hoai mục+ 30% xơ dừa, thời gian ra rễ nhanh 

hơn, cây giống có bộ rễ nhiều và khoẻ, đạt tỷ lệ cây xuất vườn cao. 

- Gieo hạt ở thời vụ tháng 7 hạt nhanh mọc mầm, tỷ lệ mọc mầm cao 

nhất, cây giống có chất lượng tốt (giống số 1 có chiều cao cây đạt 10,68-



 55 

10,71cm, số lá/cây đạt 6,78-6,83 lá/cây; giống số 2 có chiều cao cây đạt 

9,12-9,37cm, số lá/cây đạt 6,89-6,94 lá/cây). 

- Chiết cành tùng La Hán ở thời vụ tháng 6 cành chiết nhanh ra rễ hơn 

(sau khoảng 37-40 ngày cành bắt đầu ra rễ), tỷ lệ ra rễ của cành chiết cũng đạt 

trên 75%. 

Từ những kết quả này chúng tôi hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân 

giống tùng La Hán. 

4.3. Xây dựng mô hình sản xuất giống cây tùng La Hán 

Hoạt động 1: Nhân giống phục vụ thí nghiệm và xây dựng mô hình 

Từ kết quả tốt nhất của các thí nghiệm nhân giống khi áp dụng các biện 

pháp kỹ thuật, chúng tôi tiến hành khai thác nhân giống 2.500 hom/hạt/cành 

và cho tỷ lệ cây đạt chỉ tiêu xuất vườn là 2.000 cây. 

Cây giống được ươm trong bầu để thực hiện mô hình, đồng thời hỗ trợ thêm 

chậu, giá thể, phân bón và thuốc BVTV. Sau khi đào tạo, tập huấn kỹ thuật, 

chúng tôi tiến hành hướng dẫn đơn vị, cá nhân tiếp nhận (Vườn quốc gia Bái Tử 

Long và hộ dân Nguyễn Văn Vừa - xã Đồng Tiến), được sự đồng thuận của cơ 

quan chủ quản. Ngoài việc cung cấp Quy trình kỹ thuật nhân giống, quy trình 

trồng và chăm sóc tùng La Hán được Sở NN và PTNT thẩm định và xác nhận, 

chúng tôi còn cử các cán bộ trực tiếp tham gia từ khâu chọn cành/hom/hạt đến 

giá thể, làm luống giâm/gieo, cách thức tưới/phun và làm vòm/lưới che chắn để 

tỷ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn > 80%.  

Hoạt động 2: Xây dựng mô hình sản xuất đỗ quyên phục vụ trang trí cảnh 

quan  

- Quy mô: 2.000 cây (chậu). Tương đương với diện tích 200 m2 

- Quy cách chậu: đường kính chậu 40cm, chiều cao 20cm, mỗi chậu trồng 

1cây. 

- Giá thể trồng: sử dụng giá thể phối trộn theo tỷ lệ 40% đất+ 30% phân 

hữu cơ hoai mục+ 30% xơ dừa  

- Địa điểm và số lượng cây:  

+Vườn quốc gia Bái Tử Long: 1.000 cây/chậu  

+Hộ dân tại xã Đồng Tiến (01 hộ): 1.000 cây/chậu 
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Đến thời điểm nghiệm thu mô hình (tháng 11/2018), tỷ lệ cây sống 100%, 

sinh trưởng phát triển tốt, đã phân cành cấp 1, lá xanh, không có dấu hiệu sâu 

bệnh hại nguy hiểm. 

Sau khi nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, đơn vị chủ trì cam kết tiếp tục 

hướng dẫn người dân, cũng như các kỹ thuật viên, kỹ thuật chăm sóc và phòng 

trừ sâu bệnh hại.  

4.4.Kết quả công tác đào tạo, tập huấn 

4.4.1. Kết quả đào tạo 

a. Mục tiêu: Đào tạo chuyên sâu cho cán bộ kỹ thuật về quy trình kỹ thuật 

nhân giống (bằng phương pháp chiết, giâm và gieo hạt), trồng và chăm sóc 

tùng La Hán. Các học viên này có thể quản lý, hướng dẫn, chuyển giao kỹ 

thuật cho các cán bộ, công nhân kỹ thuật của Vườn Quốc gia Bái Tử Long 

hoặc các hộ nông dân. 

b. Đối tượng: 5 cán bộ kỹ thuật của Vườn Quốc gia Bái Tử Long đồng thời là 

lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham gia mô hình. 

c. Nội dung đào tạo:  

- Khái quát về nguồn gốc, vai trò, giá trị kinh tế, đặc điểm thực vật học 

và tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát triển cây tùng La Hán Cô Tô. 

- Đào tạo cho các học viên về các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản 

xuất giống, trồng và chăm sóc: Trên cơ sở các quy trình kỹ thuật đã được Sở 

Nông nghiệp và PTNT thẩm định, xác nhận; trao đổi phương pháp tiếp cận, 

mở rộng thị trường; công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất theo hướng sản xuất 

hàng hóa.... 

d. Kết quả đạt được 

Kết thúc khóa học, các học viên đã được củng cố và nâng cao trình độ 

nhận thức về mặt lý thuyết những vấn đề sau: 

+ Vai trò nghề trồng và cắt tỉa, uốn cây cảnh, giá trị kinh tế, đặc điểm 

thực vật học và đặc điểm sinh trưởng phát triển, bảo tồn và phát triển tùng La 

Hán. 

+ Các tiến bộ kỹ thuật mới trong nhân giống; quy trình kỹ thuật trồng, 

chăm sóc cây tùng La Hãn ở các giai đoạn khác nhau. 
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+ Phương pháp tiếp cận, mở rộng thị trường sản xuất cây cảnh ở vườn 

quốc gia Bái Tử Long và phát triển ra khu vực xung quanh;  

+ Công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa ở 

điều kiện Vân Đồn - Quảng Ninh. 

Về mặt thực hành, các học viên cũng nắm được các quy trình kỹ thuật 

nhân giống, trồng và chăm sóc tùng La Hán cơ bản. 

 Mỗi quy trình các học viên đã nắm chắc những vấn đề sau: 

 + Đặc điểm hình thái, hiện trạng phân bố tại các đảo thuộc vườn quản 

lý, bảo vệ. 

 + Điều kiện tự nhiên tiểu vùng khí hậu, chất đất, điều kiện ánh sáng 

phù hợp với việc bảo tồn và phát triển tùng La Hán. 

 + Thời vụ nhân giống, trồng thích hợp đạt tỷ lệ sống cao, phát triển tốt 

 + Cách thức chuẩn bị đất, phân, giá thể, dụng cụ và nguyên vật liệu 

 + Mật độ, khoảng cách trồng, giâm, gieo hạt 

 + Kỹ thuật chăm sóc, tưới nước, bón phân, sang bầu, chuyển chậu 

 + Phân biệt các loại sâu bệnh và biện pháp phòng trừ 

 Các học viên đã nắm được các thao tác cơ bản trong thực hành nhân 

giống, trồng và chăm sóc trên đồng ruộng là:  

- Xác định sơ bộ thành phần cơ giới của đất, giá thể.  

- Cách thức xác định độ pH, độ EC.. của đất, giá thể 

- Xác định độ ẩm của đất, giá thể  

- Xác định mức độ ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến cây  

- Xác định cường độ ánh sáng để có biện pháp che chắn cho phù hợp 

từng giai đoạn cụ thể 

- Chuẩn đoán sâu bệnh hại... 

Kết thúc khóa học các học viên có thể tiếp nhận công nghệ, chủ động 

chuyển giao cho các cán bộ kỹ thuật trong đơn vị và các hộ chơi cây cảnh 

trong huyện Vân Đồn. 

4.4.2. Kết quả tập huấn 

a. Mục tiêu: Tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân thuộc 2 xã Đồng Tiến và 

Thanh Lân huyện Cô Tô về kỹ thuật  nhân giống, trồng và chăm sóc tùng La 



 58 

Hán Cô Tô. Sau khóa học, các nông dân này có thể áp dụng các quy trình này 

vào thực tế sản xuất hạn chế việc vào rừng khai thác, bảo tồn nguyên trạng, 

tuyên truyền nhân rộng và phát triển tùng La Hán . 

b. Đối tượng: Nhiệm vụ đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật cho 30 lượt 

người, (01 ngày/lớp) cho các hộ gia đình trong vùng (xã Đồng Tiến: 20 hộ, xã 

Thanh Lân: 10 hộ ), huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

c. Nội dung tập huấn:  

Tập huấn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại 

cho cây tùng La Hán Cô Tô. 

d. Kết quả đạt được 

Sau buổi tập huấn, các hộ dân đã nắm được lý thuyết và thực hành các 

thao tác cơ bản của các quy trình trên cơ sở đã được Sở Nông nghiệp và 

PTNT thẩm định, xác nhận, các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu và 

PT Hoa, cây cảnh hướng dẫn trực tiếp trên lớp, đưa các hộ dân xuống vườn 

thăm trực tiếp tại hộ Nguyễn Văn Vừa, xã Đồng Tiến để có thể hoàn toàn vận 

dụng vào thực tế sản xuất tại gia đình. 

Lớp tập huấn cũng có sự tham gia của đại diện chính quyền, ban, ngành 

địa phương (xã Đồng Tiến).  
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PHẦN V. KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ 

5.1. Kết luận 

- Đã điều tra được mật độ phân bố của cây tùng La Hán tại 3 tuyến điều 

tra bằng định vị GPS. Thu thập 12 mẫu giống sử dụng chỉ thị phân tử RAPD 

để nhận dạng một số nguồn gen cây tùng La Hán Cô Tô quý của Quảng Ninh 

nói riêng và Việt Nam nói chung, phục vụ cho công tác bảo tồn, phát triển, 

kết quả đã đăng được 01 bài báo trên tạp Việt Nam hương sắc (tháng 

12/2018), 01 bài báo trên chí Nông nghiệp (đã có xác nhận đủ tiêu chuẩn). 

Xác định được 56 cây tiêu biểu có đường kính gốc > 5 cm, phục vụ công tác 

bảo tồn tại chỗ (tuyến Ba Mùn: 20 cây; tuyến đảo Trần: 18 cây; tuyến Thanh 

Lân: 18 cây).  

 - Xây dựng 02 quy trình kỹ thuật nhân giống (bằng phương pháp giâm, 

chiết cành và gieo hạt), trồng và chăm sóc được Sở Nông nghiệp và PTNT 

thẩm định và xác nhận có thể tập huấn, hướng dẫn cho các hộ dân trong tỉnh. 

 - Đã xây dựng được mô hình nhân giống quy mô 2.500 cây. Xây dựng 

mô hình thương phẩm 2.000 chậu, triển khai tại 2 địa điểm: 1.000 chậu tại 

Vườn quốc gia Bái Tử Long; 1.000 chậu tại xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô. Hiện 

tại cây tùng La Hán đã được trồng trong chậu, sinh trưởng và phát triển tốt, chưa 

xuất hiện sâu bệnh nguy hiểm gây hại. 

     - Đã đào tạo cho 5 cán bộ kỹ thuật tại Vườn quốc gia Bái Tử Long trong 

thời gian 10 ngày, tập huấn được 30 lượt người tại xã Đồng Tiến về kỹ thuật 

nhân giống, trồng và chăm sóc cây tùng La Hán.  

5.2. Đề nghị 

 Đề nghị Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ninh công nhận và 

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh nghiệm thu kết quả nghiên cứu 

của nhiệm vụ.                     

           Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018 

  Trung tâm Nghiên cứu và PT Hoa, CC                   Chủ nhiệm nhiệm vụ 

 

 

 

                                                                            PGS.TS. Đặng Văn Đông 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NHIỆM VỤ 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

Một số hình ảnh điều tra, thu thập mẫu tùng La Hán tại Đảo Trần – Cô Tô 
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Hình ảnh điều tra, thu thập mẫu tùng La Hán tại Đảo Trần – Cô Tô 

 

  
 

Hình ảnh điều tra, thu thập mẫu tùng La Hán tại Đảo Thanh Lân – Cô Tô 
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Hình ảnh điều tra, thu thập mẫu tùng La Hán tại Đảo Ba Mùn – Vân Đồn 

 

 

  
 

Hình ảnh hom giâm tùng La Hán tại Vườn quốc gia Bái Tử Long 
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Hình ảnh nhân giống tùng La Hán bằng phương pháp giâm cành 
 

 

 

 

  
 

Hình ảnh quả tùng La Hán và phương pháp gieo hạt 
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Hình ảnh nhân giống tùng La Hán bằng phương pháp gieo hạt tại Vườn quốc gia Bái 

Tử Long 

 

 

  
 

Hình ảnh nhân giống tùng La Hán bằng phương pháp gieo hạt tại Cô Tô 
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Hình ảnh nhân giống tùng La Hán bằng phương pháp chiết cành 

 

 

  
 

Hình ảnh chuyển cành tùng La Hán đã ra rễ sang vườn ươm 
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Một số hình ảnh xây dựng mô hình sản xuất tùng La Hán phục vụ trang trí  

cảnh quan 
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Hình ảnh đoàn kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Huyện Đảo Cô Tô 
 

 

 

 

          
 

Hình ảnh đoàn kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Vườn quốc gia  

Bái Tử Long 
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	Giai đoạn sau gieo hạt 40 ngày thì chiều cao cây và số lá/cây gần đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Ở 3 thời vụ gieo hạt khác nhau thì thời vụ gieo hạt tháng 7 vẫn là thời vụ cây có chiều cao cây và số lá lớn nhất: giống số 1 có chiều cao cây đạt 10,68-10,71...
	Như vậy trong 3 thời vụ gieo hạt thì thời vụ gieo hạt tháng 7 là thích hợp nhất cho tùng La Hán: Hạt nhanh mọc mầm, tỷ lệ mọc mầm cao, cây giống có chất lượng tốt.
	4.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến tỷ lệ ra rễ của cành chiết tùng La Hán
	Ở các thời vụ chiết cành khác nhau thì thời gian xuất hiện rễ, tỷ lệ ra rễ và thời gian từ chiết đến khi cắt cành của cành chiết có sự chênh lệch đáng kể.
	Trong 3 thời vụ chiết cành là tháng 4, tháng 5 và tháng 6 thì ở thời vụ tháng 6 là thời vụ cành chiết nhanh ra rễ nhất ( giống số 1 từ 37,8 - 40,4 ngày; giống số 2 từ 38,3 - 40,1 ngày). Tương tự như vậy tỷ lệ ra rễ của cành chiết ở thời vụ tháng 6 cũn...
	Tỷ lệ xuất vườn của cành chiết của 2 giống tùng La Hán tại 2 địa điểm thí nghiệm thì ở thời vụ tháng 6 đạt cao nhất từ 74,8 – 76,5% và thấp nhất là thời vụ tháng 4 đạt 56,5- 63,3%.
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