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LỜI TỰA
Là trung tâm đa dạng nguồn gen cây thuốc, châu Á có 38.660 loài được dùng
làm thuốc, khoảng 78 loài được trồng và thương mại hóa, trong đó Trung Quốc
chiếm khoảng 26 loài. Việc khai thác và trồng trọt cây dược liệu đã là một phần không
thể thiếu ở các quốc gia châu Á khác như Bangladesh, Ấn độ, Nepal, Paskistan,
Myanmar và Indonesia.
Giá trị xuất khẩu dược liệu đang tăng lên nhành chóng. Mỗi năm, Trung Quốc
xuất khẩu thuốc thảo dược trị giá 10 tỷ. Ấn Độ là một trong những nước xuất khẩu
thuốc thảo dược dạng thô chủ yếu tới 6 nước phát triển (Mỹ, Đức, Pháp, Thụy sĩ và
Nhật Bản) chiếm khoảng 75% đến 80% tổng kim ngạch xuất khẩu dược liệu thô từ Ấn
Độ. Tại Nepal, ước tính mỗi năm có 20.000 tấn cây dược liệu trị giá 18-20 triệu USD
được giao dịch và khoảng 90% lượng thu gom này được xuất khẩu chủ yếu sang Ấn
Độ ở dạng thô.
Tuy nhiên nghiên cứu về giá cả cho thấy rất đa dạng tùy thuộc vào thị trường
và chất lượng sản phẩm. Do vậy cần phân tích những đòi hỏi của thị trường cũng
như phân tích chuỗi giá trị bao gồm, quản trị, các chủ thể và các lựa chọn nâng cấp
trong hệ thống sản xuất cây thuốc khác nhau trong bối cảnh các nước châu Á giúp
thiết lập thị trường tốt và ổn định.
Với mục đích tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả để
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên cây dược liệu, đồng thời thúc đẩy kết nối mạng lưới
nghiên cứu cây dược liệu nhằm phát triển Kinh tế dược liệu, Viện Nghiên cứu và Phát
triển Cây dược liệu – Học viên Nông nghiệp Viêt nam tổ chức hội thảo chuyên đề với
chủ đề: “Dược liệu Châu Á: Tiềm năng, Thách thức và Cơ hội phát triển”.
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PREFACE
As one of the world’s biodiversity centers of medicinal plants, Asia has 38,660
species of medicinal plants; about 78 species are grown and commercialized, of
which China accounts for about 26 species. The exploitation and cultivation of
medicinal plants has been an integral part in several Asian countries such as
Bangladesh, China, India, Nepal, Pakistan, Myanmar, Indonesia etc.
The export value brought from medicinal plants is rapidly increasing. China's
herbal medicine exports are worth $10 billion a year. Meanwhile, India is one of the
main exporters of raw herbal medicines to 6 developed countries (USA, Germany,
France, Switzerland and Japan) accounting for about 75% to 80% of total exports of
raw medicinal herbs from India. In Nepal, it is estimated that 20,000 tons of
medicinal plants worth US$ 18-20 million are traded every year and about 90% of this
collection is exported mainly to India in raw form.
However, price is diverse depending on the market and product quality of
herbal medicines. Therefore, it is necessary to analyze and fully investigate in
market requirements and the value chain including governance, actors and
upgrading options in different medicinal plant production systems in the Asian
contexts to establish a stable market.
With the aim of gathering scientists, academic researchers, specialists and
research scholars to exchange and share their experiences and research results on all
aspects of medicinal plants, and to promote the medicinal plant research network,
the Institute for Research and Development of Medicinal Plants – Vietnam National
University of Agriculture will conduct an international conference on “Asian herbal
medicine: Potentials, Challenges and Opportunities for Development”.
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DƯỢC LIỆU VIỆT NAM – TIỀM NĂNG, THÁCH THỨC
VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
PGS.TS. Trần Văn Ơn
Trường Đại học Dược Hà Nội.
VIETNAM HERBAL MEDICINE POTENTIALS, CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT
Prof. Dr. Tran Van On
I. TÀI NGUYÊN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
1.1. Tính đa dạng và hiện trạng phát triển
Đến nay, đã xác định ở Việt Nam có 5.100 loài cây thuốc, bao gồm cả thực vật,
nấm và tảo (Viện dược liệu (2015); 454 loài động vật làm thuốc; 70 khoáng vật làm
thuốc (Võ Văn Chi) và 400 nguồn nước nóng.

1.1.1. Cây thuốc
Các cây thuốc tập trung chủ yếu ở 5 trung tâm đa dạng sinh vật, gồm:
1) Trung tâm ĐDSH Hoàng Liên Sơn: Dãy Hoàng Liên Sơn, gồm Lào Cai – Lai
Châu – Yên Bái – Sơn La (Phú Thọ), thuộc khu cảnh quan Hoàng Liên Sơn. Thảm thực
vật chính là rừng kín thường xanh trên địa đới, ở cả đai nhiệt đới và á nhiệt đới. Các dân
tộc chính là Mông, Dao, Thái. Cây thuốc đặc trưng gồm Hoàng liên, Sì to, Tam thất
hoang, Sâm vũ diệp, Táo mèo,... Đây là khu vực cảnh quan hùng vĩ bậc nhất Việt Nam, đã
được khai thác một phần để phát triển du lịch, đặc biệt là ở Sa Pa (Lào Cai) bởi các doanh
nghiệp lớn. Đây là cơ hội lớn để phát triển các sản phẩm từ dược liệu và dịch vụ du lịch
gắn với đa dạng cảnh quan và văn hóa.
2) Trung tâm Đông Bắc: Cao Bằng, Bắc Kạn, thuộc khu cảnh quan Việt Bắc và
Đông Bắc. Thảm thực vật chính là rừng kín thường xanh trên địa đới, đá vôi ở cả đai
nhiệt đới và á nhiệt đới. Đây là vùng có đa dạng các dân tộc, trong đó các dân tộc chính là
Tày, Nùng, Mông, Dao. Cây thuốc đặc trưng gồm Ô đầu, Bình vôi đỏ, Bồ khai, Xuyên
tâm thảo, Hồi, Hoàng liên ô rô, Mật mông hoa,... Hoạt động du lịch ở một số khu vực
thuộc trung tâm này đã được quy hoạch và đang phát triển nhanh, như Công viên địa chất
toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Công viên địa chất toàn cầu Non nước
Cao Bằng.
3) Trung tâm Cúc Phương – Pù Luông: Ninh Bình – Thanh Hóa – Hòa Bình – Sơn
La, thuộc khu cảnh quan Hòa Bình - Thanh Hóa. Thảm thực vật chính là rừng kín
thường xanh trên đá vôi và địa đới ở đai nhiệt đới (chủ yếu), một số ít á nhiệt đới. Các dân
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tộc chính: Mường, Kinh, Thái, Mông. Cây thuốc chủ yếu là Trà hoa vàng nhạt, Huyết
giác, Trâu cổ, Giảo cổ lam 5 lá nhẵn, Dành dành,... Hoạt động du lịch ở một số khu vực
thuộc trung tâm này đã được phát triển mạnh mẽ ở Khu Tam Cốc - Bích Động, Tràng An
- Bái Đính, Vườn quốc gia Cúc Phương, Suối cá thần Cẩm Thủy, Vườn quốc gia Pù
Luông,... tạo cơ hội lớn cho phát triển các sản phẩm từ dược liệu và dịch vụ du lịch gắn
với đa dạng cảnh quan và văn hóa.
4) Trung tâm Bạch Mã – Ngọc Linh: Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam –
Kon Tum, thuộc khu cảnh quan Bình - Trị - Thiên và Kon Tum - Quảng Ngãi. Thảm
thực vật chính là rừng kín thường xanh trên địa đới, ở đai nhiệt đới và á nhiệt đới. Các dân
tộc chính: Kinh, Cơ Tu, Bru Vân Kiều, Tà Ôi, Xơ Đăng, Gia Rai, Ba Na, Brâu, Rơ Măm.
Cây thuốc đặc trưng gồm Vàng đắng, Sâm Ngọc Linh,... Hoạt động du lịch ở trung tâm
này chưa phát triển mạnh, mới được thực hiện ở một số nơi như Vườn quốc gia Phong
Nha - Kẻ Bàng, Vườn quốc gia Bạch Mã.
5) Trung tâm Lâm Viên/Lang Biang: Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đồng Nai, thuộc khu
cảnh quan cực nam Trung Bộ. Thảm thực vật chính là rừng kín thường xanh trên địa đới
ở đai nhiệt đới, á nhiệt đới. Các dân tộc chính gồm Kinh, Kơ Ho, Mạ, Ba Na, Gia Rai,
Tày, Nùng. Cây thuốc đặc trưng gồm Hoàng liên dây, Thạch tùng răng cưa, Thông đỏ,
Đảng sâm, Vàng đắng,... Hoạt động du lịch ở trung tâm này đã được phát triển mạnh mẽ ở
Đà Lạt, tạo cơ hội lớn cho phát triển các sản phẩm từ dược liệu và dịch vụ du lịch gắn với
đa dạng cảnh quan và văn hóa.
Các cây thuốc (kể cả trồng trọt và tự nhiên) phân bố ở 3 đai độ cao, gồm:
1) Vùng đồng bằng châu thổ, gồm các cây thuốc bản địa như Cúc hoa
(Chrysanthemum indicum L.), Địa liền (Kaempferia galanga L.), Đinh lăng (Polyscias
fruticosa (L.) Harms), Gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng), Hòe (Sophora
japonica L.), Hương nhu trắng (Ocimum gratissimum L.), Ích mẫu (Leonurus
heterophyllus Sweet.), Mã đề (Plantago major L.), Trạch tả (Alisma plantago - aquatica
L.); các cây thuốc nhập nội như Bạc hà (Mentha arvensis L.), Ngưu tất (Achyranthes
bidentata Blume), và một số cây thuốc nhập nội á nhiệt đới có thể trồng vào mùa
Thu-Đông như Bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. et Hook. f.), Địa hoàng (Rehmania
glutinosa Libosch.), Đương quy nhật (Angelica acutiboba Kitagawa),...
2) Vùng trung du, núi thấp, gồm Ba kích (Morinda officinalis How), Hồi (Illicium
verum Hook. f.), Kim tiền thảo (Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.), Quế
(Cinnamomum cassia Blume), Sả (Cymbopogon winterianus Stapf.), Sa nhân tím
(Amomum longiligulare T. L.Wu), Thanh hao hoa vàng (Artemisia annua L.), Ý dĩ (Coix
lachryma - jobi L.),...
3) Vùng núi cao từ đai á nhiệt đới trở lên, gồm Áctisô (Cynara scolymus L.), Bạch
truật (Atractylodes macrocephala Koidz.), Bình vôi núi cao (Stephania brachyandra
Diels), Đảng sâm (Codonopsis javanica Hook. f.), Đương quy Nhật (Angelica acutiloba

2

Kitagawa), Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson), Ô đầu (Aconitum
fortunei Hemsl.), Sâm các loại (thuộc chi Panax, như Sâm Việt Nam, Sâm vũ diệp, Sâm
tam thất), Tam thất (Panax notoginseng (Bark.) Chen), Tục đoạn (Dipsacus japonicus
Miq.), Xuyên khung (Ligusticum wallichii Franch), Ý dĩ (Coix lachryma - jobi L.),...

Cây thuốc vùng núi cao có thể phát triển ở các cao nguyên chủ yếu thuộc 2
vùng sinh thái:
Vùng Tây Bắc (và một phần Đông Bắc): Cao nguyên Đồng Văn, Cao nguyên Bắc
Hà, Cao nguyên Tà Phìn/Sìn Hồ, Cao nguyên Mộc Châu, Cao nguyên Nà Sản, Cao
nguyên Sín Chải/Tủa Chùa.
Vùng Tây Nguyên: Cao nguyên Kon Tum, Cao nguyên Măng Đen (Kon Plông),
Cao nguyên Kon Hà Nừng, Cao nguyên Plâyku, Cao nguyên M'Drăk, Cao nguyên Đắk
Lắk, Cao nguyên Mơ Nông, Cao nguyên Lâm Viên, Cao nguyên Di Linh.
Trong hàng trăm năm qua, nhiểu cây thuốc đã được phát triển ở các vùng khác
nhau trong nước, bao gồm:
1) Các cây thuốc bản địa:
Khoảng 40 loài cây thuốc bản địa đã được trồng trọt. Nhiều loài được trồng trên
quy mô lớn ở các tỉnh miền núi, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, như
Quế (Yên Bái, Thanh Hoá, Lào Cai, vv.), Hồi (Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh),
Thảo quả (Lào Cai, Lai Châu, vv.), Ý dĩ (Sơn La, Hoà Binh),...
Nhiều loài được trồng cả ở các vùng trung du và đồng bằng như: Hoa hoè, Địa
liền, Hương nhu, Cúc hoa, ích mẫu, Trạch tả, Mã đề, Hoắc hương, Ngải cứu, Sả,...
Đã hình thành một số vùng trồng cây thuốc ở miền núi: Hà Giang (Quản Bạ, Đồng
Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phi, Phó Bảng); Lạng Sơn (Mẫu Sơn); Yên Bái (Van Chấn,
Lục Yên); Lai Châu (Sìn Hồ); Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà); Quảng Nam (Trà My);
Lâm Đồng (Đà Lạt),…
2) Cây thuốc có nguồn gốc Nhập nội:
Có khoảng 300 loài thuộc hơn 40 họ thực vật đã được nhập vào Việt Nam từ
nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Trong số đó có khoảng 70 loài có thể sinh trưởng và
phát triển tạo ra giá trị và trên 20 loài đã trở thành cây thuốc ở Việt Nam như Ác ti sô,
Đinh lăng, Đương qui, Sinh địa, Bạch chỉ, Bạch truật, Vân mộc hương, Bạc hà,... Nhiều
loại cây thuốc đã được phát triển thành hàng hoá và cung cấp nguyên liệu cho công
nghiệp dược như Áctisô, Bụp dấm.
1.1.2. Động vật làm thuốc
Trong số các động vật làm thuốc, nhiều loài trong số đó cung cấp vị thuốc quý như
Ba ba, Cá ngựa, Cóc, Dơi, Đỉa, Gà ác, Gấu, Giun đất, Hải sâm, Hươu, Khỉ, Mực, Ong
mật, Rết, Tắc kè, Tằm, Tê tê, Ve sầu, Yến,...
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Ngoài các loài săn bắt từ tự nhiên, nhiều loài động vật làm thuốc đã được phát
triển trong thời gian gần đây như: Ba ba, Gà ác, Giun đất, Hươu, Khỉ, Ong mật, Tắc kè,
Tằm, Yến.
Gần đây, một số loài đã được các khoa học phát hiện nhiều tác dụng quý và đã được
ứng dụng sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc như Đìa, Giun đất, Gián,
Kiến đen, Rết,... dẫn đến việc chăn nuôi các loài này ở một số vùng.
1.1.3. Khoáng vật
Ngoài các khoáng vật được khai thác theo cách truyền thống từ lâu đời như Chu sa,
Hoạt thạch, Hùng hoàng, Khinh phấn, Lưu hoàng, Mật đà tăng, Thạch cao, Thần sa,
Nhiều Suối nước nóng thiên nhiên đã được khai thác phục vụ chăm sóc sức khỏe như
Đam Rông (Lâm Đồng), Kim Bôi (Hòa Bình), Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Kênh Gà
(Ninh Bình), Quang Hanh (Quảng Ninh).
1.2. Tri thức sử dụng
Tri thức sử dụng tài nguyên dươc liệu được chia thành 3 loại chính, gồm:
1) Hệ thống Y học cổ truyền (Traditional Medicine System - TMS), là nền Y học
cổ truyền (YHCT) chính thống ở Việt Nam, có nguồn gốc từ Trung Y, với các hệ thống
lý luận và thực hành được tư liệu hoá trong sách vở, trường lớp, bệnh viện.
2) Tri thức Y học cổ truyền (Traditional Medicine Knowledge - TMK), là tri thức
sử dụng các loại dược liệu để chăm sóc sức khỏe và chữa trị bệnh tật, chủ yếu trong dân
gian, thuộc các dân tộc khác nhau, ở các địa phương khác nhau (do đó còn gọi là Y học
dân gian hay Y học bản địa). Ít được tư liệu hoá hay chưa được nghiên cứu đầy đủ.
3) Y học các thầy mo (Shamanism): Trong hầu hết các dân tộc. Rất ít được nghiên
cứu.
Trong 3 loại tri thức này, Tri thức Y học cổ truyền (TMK) có tiềm năng rất lớn
trong phát triển các sản phẩm, tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và chữa trị bệnh
tật như: Rau ăn làm thuốc, đồ uống, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc từ dược
liệu. Một số điển hình trong số đó là tri thức sử dụng cây Chè dây (Ampelopsis
cantonniensis) của cộng đồng người Tày-Nùng ở Cao Bằng, đã được nghiên cứu, từ đó
tạo ra sản phẩm hàng hóa là thuốc trị đau dạ dầy Ampelop; Tri thức sử dụng cây cỏ làm
thuốc tắm của người Dao đỏ Sa Pa, đã được nghiên cứu, từ đó tạo ra sản phẩm hàng hóa
là mỹ phẩm Dao'spa Mama để chăm phục hồi sức khỏe phụ nữ sau khi sinh.
II. CÁC THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
2.1. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển dược liệu
Đã có khoảng 50 văn bản được Đảng, Chính phủ, các bộ liên quan (Y tế, Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học Công nghệ,...) ban hành về phát triển dược
liệu ở Việt Nam. Một số văn kiện chủ yếu bao gồm:
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2.1.1. Một số văn bản chính
- Luật Dược, số 105/2016/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 6/4/2016, quy định
về hoạt động trong lĩnh vực dược.
- Luật bảo vệ và phát triển rừng, số 29/2004/QH11 được Quốc hội ban hành ngày
03/12/2004, quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng quyền và nghĩa vụ
của chủ rừng.
- Luật Đa dạng sinh học, số 20/2008/QH12 được Quốc hội ban hành ngày
13/11/2008, quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và
nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng
sinh học.
- Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển Y, dược học cổ truyền Việt
Nam đến 2020.
- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm
2030.
- Quyết định 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015 của Bộ Y tế V/v ban hành danh mục cây
dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020.
- Thông tư số 19/2019-BYT-TT ngày 30/7/2019 quy định thực hành tốt nuôi trồng,
thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên.
- Quyết định số 3657/QĐ-BYT, ngày 20/8/2019 ban hành Danh mục 100 dược liệu
có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030.
- Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 phê duyệt “Chương trình phát triển
công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
2.1.2. Hai kế hoạch lớn
1) Quyết định số 1976/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển
dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”
Trước yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, đồng thời để thực hiện được chủ
trương chính sách của Đảng và Nhà nước, ngày 30/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký
Quyết định số 1976/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Có thể coi đây là chương trình hành động
nhằm tăng cường hoạt động quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực dược liệu và khai thác,
sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên dược liệu và xây dựng kế hoạch phát
triển thuốc từ nguồn dược liệu trong nước.
a) Quy hoạch 08 vùng trồng tập trung các loài dược liệu có thế mạnh, phù hợp với
điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và sinh thái để đáp ứng nhu cầu thị trường:
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1- Vùng núi cao có khí hậu á nhiệt đới: Lào Cai (Sa Pa), Lai Châu (Sìn Hồ) và Hà
Giang (Đồng Văn, Quản Bạ): Phát triển trồng 13 loài dược liệu bao gồm 04 loài bản địa:
Bình vôi, Đảng sâm, Hà thủ ô đỏ, Tục đoạn và 09 loài nhập nội: Actisô, Đỗ trọng, Độc
hoạt, Đương quy, Hoàng bá, Mộc hương, Ô đầu, Tam thất, Xuyên khung với diện tích
trồng khoảng 2,550 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Actisô, Đương quy, Đảng sâm.
2- Vùng núi trung bình có khí hậu á nhiệt đới: Lào Cai (Bắc Hà), Sơn La (Mộc
Châu) và Lâm Đồng (Đà Lạt): Phát triển trồng 12 loài dược liệu bao gồm 05 loài bản địa:
Bình vôi, Đảng sâm, Hà thủ ô đỏ, Tục đoạn, Ý dĩ và 07 loài nhập nội: Actisô, Bạch truật,
Bạch chỉ, Dương cam cúc, Đỗ trọng, Đương quy, Huyền sâm với diện tích trồng khoảng
3,150 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Bạch Truật, Đỗ trọng và Actisô.
3- Vùng trung du miền núi Bắc Bộ: Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn:
Phát triển trồng 16 loài dược liệu bao gồm 13 loài bản địa: Ba kích, Đinh lăng, Địa liền,
Gấc, Giảo cổ lam, Ích mẫu, Kim tiền thảo, Hồi, Quế, Sả, Sa nhân tím, Thanh hao hoa
vàng, Ý dĩ và 03 loài nhập nội: Bạch chỉ, Bạch truật, Địa hoàng với diện tích trồng khoảng
4,600 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Ba kích, Gấc, Địa hoàng; duy trì và khai thác bền
vững Quế và Hồi trên diện tích đã có.
4- Vùng đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam
Định và Thái Bình: Phát triển trồng 20 loài dược liệu bao gồm 12 loài bản địa: Cúc hoa,
Diệp hạ châu đắng, Địa liền, Đinh lăng, Gấc, Hòe, Củ mài, Hương nhu trắng, Râu mèo,
ích mẫu, Thanh hao hoa vàng, Mã đề và 08 loài nhập nội: Bạc hà, Bạch chỉ, Bạch truật,
Cát cánh, Địa hoàng, Đương quy, Ngưu tất, Trạch tả với diện tích trồng khoảng 6,400 ha.
Ưu tiên phát triển các loài: Ngưu tất, Bạc hà, Hòe và Thanh hao hoa vàng.
5- Vùng các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An: Phát triển trồng 10 loài dược
liệu bao gồm các loài bản địa: Ba kích, Diệp hạ châu đắng, Đinh lăng, Củ mài, Hòe,
Hương nhu trắng, Ích mẫu, Nghệ vàng, Quế, Sả với diện tích trồng khoảng 3,300 ha. Ưu
tiên trồng các loài: Hòe, Đinh lăng.
6- Vùng Nam Trung Bộ: Quảng Nam, Khánh Hòa: Phát triển trồng 10 loài dược
liệu bao gồm các loài bản địa: Bụp giấm, Diệp hạ châu đắng, Dừa cạn, Đậu ván trắng, Củ
mài, Nghệ vàng, Quế, Râu mèo, Sa nhân tím, Sâm Ngọc linh với diện tích trồng khoảng
3,200 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Bụp giấm, Dừa cạn, Sa nhân tím và Sâm Ngọc Linh.
7- Vùng Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông: Phát
triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Gấc, Gừng, Hương nhu trắng,
Đảng sâm, Nghệ vàng, Sa nhân tím, Sả, Sâm Ngọc linh, Trinh nữ hoàng cung, Ý dĩ với
diện tích trồng khoảng 2,000 ha. Ưu tiên trồng các loài: Đảng sâm, Sâm Ngọc linh.
h) Vùng Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên
Giang, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai,
Tây Ninh: Phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Gừng, Trinh nữ
hoàng cung, Nghệ vàng, Nhàu, Rau đắng biển, Hoàn ngọc, Tràm, Xuyên tâm liên, Râu

6

mèo và Kim tiền thảo với quy mô khoảng 3,000 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Tràm,
Xuyên tâm liên, Trinh nữ hoàng cung.

Diện tích và sản lượng dược liệu tạo ra theo quy hoạch được trình bày ở Bảng 1.
Theo đó, diện tích và sản lượng cây dược liệu bản địa có thế mạnh, có thể phát triển
trong Chương trình OCOP lớn hơn rất nhiều so với diện tích trồng cây thuốc nhập
nội.
Bảng 1: Diện tích và sản lượng dược liệu theo quy hoạch 1976
Nhóm cây thuốc

TT

Diện tích (ha)

Sản lượng (tấn)

1.

Nhóm loài dược liệu bản địa

21,700

82,280

2.

Nhóm loài dược liệu nhập nội

6,600

30,950

Tổng

28,300

113,230

Nếu phát triển đầy đủ theo quy hoạch này có thể tạo ra giá trị bán lẻ khoảng 100,000
tỉ VNĐ/năm.
b) Xây dựng 05 vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc quốc gia đại diện cho các vùng
sinh thái, gồm: Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Đây
là là nơi tập trung, bảo tồn và trồng mới nhiều loài cây thuốc được thu thập ở các địa
phương khác nhau, đại diện cho vùng khí hậu đặc trưng để phục vụ công tác nghiên cứu
khoa học và phát triển dược liệu. Phấn đấu đến năm 2020 bảo tồn được 50% và năm 2030
là 70% tổng số loài dược liệu của Việt Nam.
Để triển khai quy hoạch này, ngày 22/1/2015, Bộ Y tế đã Ban hành Quyết định số
206/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 54 cây dược liệu ưu tiên phát triển trong giai
đoạn 2015-2020. Một số tỉnh đã xây dựng kế hoạch/quy hoạch phát triển cho tỉnh mình
như Hà Giang, Quảng Ninh, từ đó kêu gọi đầu tư, xây dựng dự án và triển khai các hoạt
động này. Mặc dù vậy, việc phát triển dược liệu ở Việt Nam mới chủ yếu dừng lại ở các
văn bản.
Đến năm 2020, Chính phủ đã công bố văn bản này hết hiệu lực. Việc tổng kết, đánh
giá không thấy được triển khai.
2) Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-TTg
phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các nội dung chính về dược liệu của Chương trình
bao gồm:
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a) Quan điểm: Phát huy lợi thế nguồn dược liệu trong nước, đặc biệt là các loại dược
liệu đặc hữu, quý, có giá trị kinh tế cao.
b) Các mục tiêu:
Mục tiêu chung: Phát triển dược liệu và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong
nước thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao, có sức cạnh tranh trên
thị trường trong nước và trên thế giới.
Các mục tiêu cụ thể:
Đến năm 2025:
- Tỷ lệ sử dụng dược liệu nguồn gốc trong nước, thuốc dược liệu tăng thêm ít nhất
10% so với năm 2020.
- Xây dựng được 8 vùng khai thác bền vững dược liệu tự nhiên.
- Xây dựng được 2 - 05 vùng trồng sản xuất dược liệu quy mô lớn. Mỗi vùng khai
thác hoặc vùng trồng có 1 - 2 chuỗi liên kết nghiên cứu, nuôi trồng, chế biến sản xuất
dược liệu tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của
Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO).
Đến năm 2030:
- Thuốc sản xuất trong nước đạt khoảng 80% số lượng sử dụng và 70% giá trị thị
trường, tỷ lệ sử dụng dược liệu nguồn gốc trong nước, thuốc dược liệu tăng thêm ít nhất
30% so với năm 2020.
- Phát triển được 10 - 15 dược liệu di thực đáp ứng nhu cầu trong nước. Phục tráng,
nhập nội, di thực, phát triển được 10 - 15 giống cây dược liệu có nguồn gốc nhập khẩu số
lượng lớn.
Đến năm 2045:
- Việt Nam có thuốc phát minh từ nguồn dược liệu đặc hữu được nghiên cứu, sản
xuất và đăng ký bản quyền.
- Phấn đấu tổng giá trị ngành công nghiệp dược đóng góp vào GDP trên 20 tỷ USD.
c) Các giải pháp:
c1) Về thể chế pháp luật:
- Ưu đãi về thuế, tín dụng, chính sách sử dụng đất (giá thuê đất, thời hạn thuê đất) đối
với các doanh nghiệp, cơ sở đầu tư nuôi trồng, chế biến, chiết xuất dược liệu, phát triển
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
- Áp dụng các ưu đãi đặc biệt theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động đầu
tư nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất nguyên liệu làm thuốc đặc biệt là nguyên liệu làm
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thuốc nguồn gốc sinh học, nguyên liệu làm thuốc sử dụng nguồn dược liệu có giá trị kinh
tế cao trong nước.
c2) Giải pháp về đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh:
- Đầu tư phát triển vùng trồng, vùng khai thác, chế biến dược liệu của Việt Nam theo
hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
- Tăng đầu tư cho chương trình bảo tồn, phát triển nguồn gen cây thuốc, quý, đặc hữu
trên cơ sở tăng cường đầu tư trang thiết bị công nghệ tiên tiến cho đánh giá chất lượng
nguồn gen và chọn tạo giống cây thuốc.
d) Giải pháp về khoa học công nghệ, nhân lực và đào tạo:
- Nghiên cứu chiết xuất dược liệu công nghệ cao, bào chế, sản xuất thuốc, nguyên
liệu làm thuốc từ một số dược liệu đặc hữu có giá trị kinh tế cao trong nước, phát triển các
sản phẩm quốc gia từ dược liệu Việt Nam.
- Phân lập, định danh hoạt chất chính, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm thuốc dược liệu
mang tính đặc thù của Việt Nam. Chứng minh khoa học tác dụng dược lý, thử nghiệm lâm
sàng, hiệu quả điều trị của thuốc dược liệu nguồn gốc trong nước.
- Nghiên cứu chọn tạo giống, quy trình công nghệ trồng cho năng suất, chất lượng
cao từ nguồn gen cây thuốc quý, đặc hữu và lợi thế ở Việt Nam và nhập nội nguồn gen và
giống cây dược liệu tiên tiến.
e) Các dự án ưu tiên đầu tư:
- Dự án đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu nguồn gen và chọn tạo, sản xuất giống
cây dược liệu: Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện
đại cho Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu quốc gia.
- Dự án Xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong khai thác bền vững, chế biến, kinh
doanh một số cây dược liệu phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu:
i) Xây dựng được 5 chuỗi liên kết giá trị trong thu hái bền vững theo GACP-WHO,
chế biến, kinh doanh phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu tại 5 vùng sinh
thái: Kê huyết đằng, Vàng đắng, Cốt toái bổ, Bách bệnh, Cẩu tích, Thổ phục linh, Giảo cổ
lam, Chè dây...;

ii) Xây dựng được 5 mô hình liên kết chuỗi giá trị trồng trọt, thu mua, chế
biến, sản xuất thành phẩm từ một số cây dược liệu (Đan sâm, Phòng phong, Nghệ,
Độc hoạt, Cát cánh, Đương quy, Cúc hoa, Sinh địa, Bạch chỉ,...)
2.2. Các tồn tại, thách thức
Mặc dù đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch,... và dành nhiều nguồn
lực cho phát triển dược liệu nhưng đến nay, việc phát triển dược liệu ở Việt Nam vẫn
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không thực sự phát triển như mong muốn. Nhìn chung, việc phát triển dược liệu ở Việt
Nam đang phải đối mặt với một số tồn tại, thách thức chính sau:
1) Thiếu tập trung:
Các chính sách về phát triển dược liệu ở Việt Nam được xây dựng và triển khai chủ
yếu dựa trên nguyên tắc là "để làm thuốc". Chúng ta chưa có tầm nhìn (vision) rõ ràng về
phát triển dược liệu sẽ đến đâu. Khi thiếu vision, sẽ khó có mục tiêu, chiến lược thực hiện,
tổ chức triển khai, đầu tư, đào tạo nhân lực,... đúng hướng và có thời hạn rõ ràng. Việc tổ
chức triển khai được thực hiện theo hướng giao cho nhiều ngành, cục, vụ nhưng không có
một đơn vị phải chịu trách nhiệm rõ ràng, do đó nhiều chính sách mới dừng lại ở văn bản,
hoặc được triển khai một cách chậm chạp.
Để khắc phục điều này, nếu chúng ta xác định phát triển dược liệu thành một
"ngành", cần thiết phải hình thành một đơn vị chuyên trách ở quy mô phù hợp có chức
năng kiến tạo phát triển mà không đơn thuần là quản lý nhà nước. Đơn vị này có thể là
một phòng (thậm chí cỏ thể là Cục) của Bộ Y tế hoặc cao hơn là do Thủ tướng/Chính phủ
trực tiếp chỉ đạo. Từ đó mới có người chịu trách nhiệm nghiên cứu (một cách có trách
nhiệm) xây dựng vision cho "ngành" dược liệu Việt Nam, trên cơ sở đó xác định mục tiêu,
chiến lược thực hiện, xây dựng các chính sách phù hợp, tổ chức triển khai,...
2) Thiếu thị trường: Các sản phẩm dược liệu khó tiêu thụ hơn nhiều người tưởng,
bởi các lý do chính sau:
Thị trường tiêu thụ hẹp và chuyên biệt, chỉ cho sức khỏe, khó có thể sử dụng lẫn
như với nhiều sản phẩm nông nghiệp. Lý do chính là từ lâu chúng ta chủ yếu quan niệm
dược liệu là chỉ để làm thuốc chữa bệnh. Điều này dẫn đến sự nghèo nàn về sản phẩm.
Thêm vào đó, các nhà máy sản xuất dược phẩm thường chỉ nhận được một lượng nhỏ
dược liệu để sản xuất và tiếp thị, có khi chỉ nhập vài tấn đã đủ sản xuất cả năm mà bán
không hết!. Để khắc phục điều này, chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ về dược liệu:
Theo quan điểm của WHO, sức khỏe là "tình trạng thoải mái về thể chất và tinh thần", vậy
các sản phẩm nào tạo được điều này đều là "thuốc". Dựa trên khái niệm như vậy, chúng ta
có thể phát triển rất nhiều sản phẩm từ dược liệu: từ các loại rau ăn, đồ uống, lương thực,
đến hương liệu, chất nhuộm màu thực phẩm,... để ăn, uống hằng ngày nhằm chăm sóc,
bảo vệ sức khỏe, đến các sản phẩm chuyên sâu hơn, như các sản phẩm thực phẩm chức
năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và cuối cùng mới là thuốc, như thuốc Y học
cổ truyền, thuốc dược liệu và thuốc "Tây". Khi đó, các tiêu chuẩn cũng cần phù hợp: với
các đồ ăn, uống hằng ngày sẽ theo hướng đạt tiêu chuẩn organic, còn để làm thuốc chữa
bệnh sẽ tiêu tiêu chuẩn GACP-WHO.
Đơn ngành: Việc phát triển dược liệu mới thường là việc của ngành Y tế và nông
nghiệp. Điều này dẫn đến bỏ phí một thị trường rất lớn: Thị trường du lịch xanh. Trong
bối cảnh du lịch xanh ngày càng phát triển hiện nay, cần thiết phải xây dựng các vùng
trồng và phát triển dược liệu, vườn cây thuốc gắn với hoạt động du lịch, như du lịch sinh
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thái, du lịch sức khỏe - chữa bệnh, du lịch trải nghiệm, du lịch chữa bệnh bằng làm
vườn,... Khi được nhìn thấy và trải nghiệm, khách du lịch có xu hướng mua sản phẩm.
Nếu điều này được thực hiện, có thể gia tăng giá trị cho cả dược liệu và du lịch. Đây cũng
là cách quảng bá tốt nhất để phát triển thị trường.
Chưa tạo được môi trường cạnh tranh công bằng: Các dược liệu được có tiêu chuẩn,
như GACP-WHO, nghĩa là được sản xuất "tử tế" vẫn phải cạnh tranh "bình thường" với
các dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là dược liệu rác, dược liệu kém phẩm
chất cả trong nước và nhập khẩu. Để khắc phục điều này, cần thiết phải xây dựng và triển
khai lộ trình hàng rào kỹ thuật đối với dược liệu, theo hướng ưu tiên các dược liệu trong
nước, dược liệu có tiêu chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
3) Thiếu cơ sở hạ tầng nền tảng cho phát triển:
Để phát triển kinh tế vùng nông thôn, cần xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng điện –
đường – trường – trạm – chợ - kênh mương,..., để phát triển được dược liệu chúng ta cũng
cần có các cơ sở hạ tầng cần thiết. Tuy nhiên, trong thực tế chúng ta thiếu giống đủ tốt để
mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhằm tăng sức cạnh tranh, đủ nhiều để có thể sản xuất ở
quy mô thích hợp; thiếu kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến tốt nhất nhằm tạo ra
dược liệu hàng hóa có chất lượng cao nhất, có hiệu quả kinh tế. Tất cả những điều trên
đang đè nặng lên vai người nông dân và các doanh nghiệp. Để phát triển một cây nông
nghiệp, người ta lập hẳn một viện cho một cây, như viện Lúa, viện Ngô, Lạc, Đậu
tương,…với lực lượng hùng hậu, vậy mà với cây thuốc, với hàng nghìn loài còn chưa biết
nó có bao nhiêu giống, chưa hề được trồng bao giờ, lại chỉ có một viện cùng một số ít đơn
vị đào tạo thực hiện thì những khó khăn trên là dễ hiểu.
Quyết định 1976 của Thủ tướng đã nêu rõ sẽ xây dựng 5 vườn cây thuốc quốc gia,
nhưng đến hết thời hạn hiệu lực (2020) chúng ra vẫn chưa làm rõ khái niệm thế nào là một
vườn cây thuốc, nội hàm của vườn cây thuốc là gì, ai chịu trách nhiệm xây dựng và phát
triển nó,...Khi thiếu hệ thống này, chúng ta thiếu nền tảng phát triển chung.
4) Thiếu công nghệ:
Các sản phẩm dược liệu của chúng ta sản xuất thường có giá thành cao, khó cạnh
tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập ngày nay. Lý do chính là: Thiếu giống có
chất lượng tốt, thiếu công nghệ trồng trọt và phân bón thích hợp với từng loại cây thuốc,
thiếu công nghệ sơ chế/chế biến sau thu hoạch. Để khắc phục điều này, cần lập và triển
khai dự án về công nghệ trong phát triển dược liệu trong toàn chuỗi sản xuất, tập trung
vào công nghệ cao trong: Chọn tạo và sản xuất giống, sản xuất phân bón và công nghệ sau
thu hoạch.
5) Thiếu mô hình tổ chức sản xuất phù hợp:
Một trong những khó khăn trong phát triển dược liệu là tình trạng sản xuất manh
mún, nhỏ lẻ, tự phát và không có hệ thống tổ chức, với trọng tâm chính là các hộ gia đình.
Một số "đại gia" đã đầu tư phát triển theo cách lập dự án, xin đất và đầu tư trồng trọt, chế
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biến dược liệu lại bị thua lỗ và bỏ cuộc. Điều này dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát
về số lượng, chất lượng của dược liệu và dễ dàng bị các thương nhân, kể cả thương nhân
nước ngoài, kiểm soát và thao túng. Để giải quyết khó khăn này cần thiết phải nghiên cứu
triển khai, chia sẻ và nhân rộng các mô hình phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, với vai
trò của doanh nghiệp đầu tàu, liên kết với các tổ chức kinh tế tại cộng đồng, như các hợp
tác xã và công ty cổ phần tại cộng đồng. Trước mắt ưu tiên các địa phương, khu vực có thế
mạnh (i) về phát triển dược liệu và (ii) du lịch, như Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Lâm
Đồng,...

6) Chính sách chưa hoàn thiện:
Để phát triển dược liệu theo các định hướng trên, cần rà soát và bổ sung các chính
sách trong các lĩnh vực: Trồng dược liệu; sản xuất sản phẩm từ dược liệu Việt Nam; phát
triển chuỗi gắn với các tổ chức kinh tế cộng đồng; phát triển dược liệu gắn với du lịch
cộng đồng, nông nghiệp - thảo dược; xây dựng vườn cây thuốc; công nghệ cao; tập trung
một số tỉnh đã thực hiện, như Hà Giang, Quảng Ninh,... Các chính sách cơ bản cần xem
xét là: Vay vốn ưu đãi; ưu đãi thuế; quy định đăng ký sản phẩm theo hướng đơn giản hóa,
phù hợp với từng lợi sản phẩm; đầu tư công (vào hệ thống vườn cây thuốc quốc gia).
3. Các cơ hội
3.1. Bối cảnh chung

1) Nền “du lịch thứ ba” và Covid-19:
Trước đây, nền du lịch thường dựa trên các thế mạnh vốn có của tự nhiên, kỳ quan
thiên nhiên (như suối, thác nước, rừng núi,…), thường được gọi là “nền du lịch thứ nhất”,
hoặc du lịch thuần túy. Các loại hình cơ bản của nền du lịch thứ nhất này bao gồm: du lịch
sinh thái, du lịch tham quan, du lịch khám phá. Ưu điểm là ít tốn chi phí đầu tư, nhưng
không phải nơi nào cũng có sẵn nguồn tài nguyên thiên nhiên để tổ chức loại hình này. Vì
thế, khi đời sống phát triển hơn, bên cạnh du lịch thuần túy thì nền du lịch thứ 2 dần được
hình thành, được gọi là “Du lịch sắp đặt”. Trong nền du lịch này, con người xây dựng các
công trình, các tiện ích dịch vụ kèm theo để thu hút khách và gia tăng giá trị dựa trên hoạt
động kinh doanh (ăn uống, bán hàng,…), như công viên giải trí, thủy cung, trung tâm mua
sắm, đền chùa,…
Mặc dù khác nhau về cách thức tổ chức, bố trí tour du lịch, nhưng mục đích của đa
số thị trường khách vẫn là thăm quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, và giải trí. Tuy nhiên, theo
thời gian, đặc biệt khi đời sống ngày càng hiện đại, cùng với sự phát triển của công nghệ
số, nhiều nhu cầu du lịch mới hình thành. Trước làn sóng này, lữ hành trong nước cũng
phải đầu tư chất xám nhiều hơn trong việc xây dựng các sản phẩm tour đáp ứng nhu cầu
thị trường. Du khách ngày càng quan tâm tới nhu cầu trải nghiệm hướng tới những giá trị
mới được thiết lập trên cơ sở giá trị văn hóa truyền thống (tính khác biệt, đặc sắc, nguyên
bản), giá trị tự nhiên (tính nguyên sơ, độc đáo), giá trị sáng tạo và công nghệ cao (tính
hiện đại, tiện nghi). Đặc biệt, du lịch chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ngày càng phổ
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biến. Phát triển du lịch có trách nhiệm, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng vừa là xu
hướng vừa là đòi hỏi tất yếu đối với ngành du lịch để thực hiện nguyên tắc và mục tiêu
phát triển bền vững. Ở đây, chúng tôi dùng khái niệm “Nền du lịch thứ 3” để gọi chung
cho các loại hình du lịch này.
Không chỉ thế giới mà ở Việt Nam, những chuyến đi nghỉ dưỡng đơn thuần không
còn được lựa chọn nhiều. Du khách đang quan tâm hơn tới chất lượng trải nghiệm tại
điểm đến. Khách sẽ lưu lại dài ngày hơn nếu điểm đến có nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu
trước đây, du lịch biển theo trào lưu là phổ biến thì những năm gần đây đã chuyển hướng
sang nghỉ dưỡng núi, trải nghiệm văn hóa địa phương. Khách du lịch thế hệ mới là những
người yêu môi trường, tôn trọng và có trách nhiệm với môi trường, vì vậy xu hướng tìm
về những giá trị văn hóa đặc sắc và sinh thái nguyên sơ cũng đang trở nên thịnh hành.
Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, với hơn 54 dân tộc anh em có
tri thức, văn hóa và bản sắc vô cùng độc đáo, đa dạng. Không chỉ vậy, Việt Nam còn là
một trong các quốc gia có nền y học cổ truyền và y học dân gian lâu đời, có nhiều cây
hương liệu và các món ăn độc đáo có tác dụng chữa bệnh, hoàn toàn có lợi khi phát triển
các tour du lịch tốt cho sức khỏe, kết hợp trải nghiệm văn hóa, mang đầy đủ ưu điểm và
đặc tính của nền du lịch thứ ba. Thực tế cho thấy, với tiềm năng và lợi thế sẵn có, diện
mạo du lịch Việt cũng đang có những chuyển biến tích cực theo xu thế toàn cầu.
2) Ngành công nghiệp thứ sáu tại nông thôn:
Nông nghiệp và Công nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Trong đó, vai trò của nông nghiệp là trồng trọt và
cung cấp nguyên, nhiên liệu cho sản xuất công nghiệp để sơ chế, chế biến và tạo ra các
sản phẩm tiêu dùng. Theo quan điểm truyền thống, ngành nông nghiệp được cho là tạo ra
nông sản thô có giá trị “hệ số 1” trong thang giá trị gia tăng. Các sản phẩm thô này được
chế biến tại vùng nông thôn, tạo ra nông sản chế biến có giá trị “hệ số 2”, nghĩa là tăng lên
2 lần.
Gần đây, người ta tích hợp thêm hoạt động dịch vụ và du lịch (hệ số 3) trong chuỗi
giá trị nông nghiệp - công nghiệp tại các vùng nông thôn, tao ra “Ngành công nghiệp thứ
sáu”, đem lại giá trị gia tăng lớn hơn và phát triển kinh tế địa phương. Giá trị gia tăng ở
đây đặc trưng bởi hệ số 6, là phép nhân của 3 hệ số 1, 2, 3 (tương ứng hệ số của nông
nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tai vùng nông thôn). Những hiệu quả đáng kể của mô hình
này được quan sát rõ nhất trong các mô hình “FARMS MARKET” đang bùng nổ trên
toàn thế giới.
Đặc trưng của mô hình Farms market là sự kết hợp của hệ sinh thái nông – công –
du lịch và dịch vụ. Khách hàng có thể cùng lúc thăm quan, trải nghiệm các giai đoạn, hoạt
động của việc trồng, thu hái nông sản / nguyên liệu, cho đến quá trình sản xuất, sơ chế,
đóng gói, và mua sản phẩm ngay tại vùng trồng / điểm dừng chân. Việc tích hợp các hoạt
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động du lịch tại chỗ, gắn với đặc sản địa phương và văn hóa, con người, làm nên điểm
khách biệt của các Farms Market.
3) Cách mạng công nghiệp lần thứ 4:
Tại Việt Nam, sự thay đổi của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều
có thể quan sát rất rõ ràng khi áp dụng các thành quả khoa học công nghệ trong cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 này. Không chỉ là về các máy móc, hệ thống thông minh và được
kết nối, mà còn có phạm vi rộng lớn hơn nhiều, việc chia sẻ thông tin trên dữ liệu lớn
(Bigdata) cũng giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhiều tri thức mới, tạo điều kiện thuận lợi
cho việc tạo ra các "nhà máy thông minh" hay “nhà máy số”. Ví dụ về một trong những
hoạt động phổ biến nhất là hoạt động truy xuất nguồn gốc, đem đến thông tin sản phẩm
một cách đầy đủ, minh bạch và nhanh chóng nhất đến người tiêu dùng.
Đối với lĩnh vực dược liệu, cũng như những ngành hàng khác, cách mạng 4.0 góp
phần kết nối và chuẩn hóa tất cả các khâu trong chuỗi giá trị: từ quản lý đầu vào (hệ thống
phần mềm và đánh giá chất lượng), đến theo dõi, giám sát quy trình trồng, chăm sóc (bằng
hệ thống máy cảm biến và máy chủ trung tâm), khâu sơ chế, đóng gói (tự động), và lưu
hành sản phẩm (ứng dụng truy xuất nguồn gốc, chăm sóc khách hàng, Big data…).
Việc áp dụng các thành tựu của Cách mạng 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh
sản phẩm từ dược liệu không hề dễ dàng, nhưng thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đã
thành công khi áp dụng. Ví dụ như việc áp dụng công nghệ sinh học cũng góp phần tạo ra
những giống mới, nguyên vật liệu mới (phân bón, thuốc trừ sâu sinh học,…) giúp năng
suất cây trồng cao hơn. Hoặc hỗ trợ của thực tế ảo trong mô hình kết hợp giữa sản xuất
dược liệu và du lịch farm stay cũng đang có những thành công đáng kể tại nhiều quốc gia
trong khu vực. Đặc biệt là những nỗ lực của cả chính quyền và người dân ở nhiều tỉnh
thành trong cả nước trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho nhiều
mặt hàng địa phương, cũng cho thấy những ảnh hưởng tích cực mà cách mạng 4.0 đem lại
cho nền kinh tế nói chung, ngành dược liệu nói riêng. Áp dụng 4.0 vào phát triển dược
liệu là xu thế phát triển chung của thời đại.
3.2. Một số hướng phát triển

3.2.1. Chuyển hướng từ “sản xuất dược liệu” sang “kinh tế thảo dược”
Từ năm 2018, khái niệm “kinh tế thảo dược” đã được đưa ra tại một hội nghị khoa
học do Bộ môn Thực vật - Trường Đại học Dược tổ chức. Điều này có nghĩa, thay vì tập
trung vào phát triển “sản xuất dược liệu”, chúng ta chuyển sang phát triển “kinh tế dược
liệu/thảo dược”, từ nền kinh tế định hướng sản xuất sang định hướng thị trường.
Các yếu tố định hướng quan trọng là:
1) Dựa trên lợi thế cạnh tranh: Khai thác các lợi thế cạnh tranh về khí hậu; văn hóa,
đặc biệt là các thảo dược liên quan đến văn hóa các dân tộc.
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2) Tăng lợi thế so sánh: Khai thác các kinh nghiệm canh tác dược liệu của cộng
đồng nhằm tạo ra năng suất và chất lượng cao hơn; cơ giới hóa trong các khâu trồng trọt,
sơ chế nhằm hạ giá thành sản phẩm.
3) Định hướng thị trường: Theo yêu cầu của thị trường (thiết kế sản phẩm, tiêu
chuẩn chất lượng, mức độ thường xuyên,...)
4) Gia tăng giá trị: Giá trị thảo dược được gia tăng thông qua xây dựng tiêu chuẩn
vùng trồng, chế biến, phát triển sản phẩm mới từ thảo dược thay vì chỉ bán thô, xây dựng
thương hiệu, gắn với du lịch.
5) Nâng cao hiệu quả: Không chỉ dựa vào năng suất, sản lượng, mà phải dựa vào
những giá trị tích hợp (chấp nhận giảm giá trị này (như năng suất) nhưng tăng giá trị kia
(như chất lượng, gia tăng giá trị), đi vào chiều sâu, có tính bền vững, thông qua xây dựng
tiêu chuẩn chất lượng, gắn kết với du lịch, xây dựng mô hình phát triển hài hòa lợi ích
trong cộng đồng.
6) Hợp tác và liên kết:
Hợp tác: Nông dân, cơ sở sản xuất cùng nhau gỡ "nút thắt" manh mún, nhỏ lẻ thông
qua các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác xã, hội quán nông dân,...
Liên kết: Kết nối giữa các chủ thể sản xuất và kinh doanh, thông qua xây dựng chuỗi
giá trị ngành hàng thay cho chuỗi liên kết dễ bị tổn thương do xung đột lợi ích các bên tham
gia và biến cố thị trường; xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, với sự tham gia của các bên,
bao gồm các chủ thể chuỗi giá trị (hộ gia đình, HTX, doanh nghiệp), nhà khoa học, nhà
nước, các nhà hỗ trợ chuỗi (ngân hàng, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển, thiết kế sản
phẩm, logistics (đặc biệt là kho chứa dược liệu có sản lượng lớn và có tính mùa vụ).
7) Nền kinh tế tuần hoàn: Khai tác các phụ phẩm, phế phẩm trong sản xuất dược
liệu thành sản phẩm có giá trị.
8) Xây dựng thương hiệu: Theo hướng tích hợp tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,
GACP-WHO và organic, tạo gia dược liệu sạch, chuẩn hóa và chất lượng cao.
9) Phát triển nhân lực: Đào tạo nông dân và đội ngũ lãnh đạo các HTX, doanh
nghiệp tại cộng đồng về:
- An toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn
(như GACP-WHO, organic, Fairtrade),... từ đó giúp người dân tự bảo vệ mình, phát triển
ngành thảo dược có trách nhiệm, từ đó tạo nên thương hiệu ngành thảo dược của tỉnh.
- Về kinh tế: Các quy luật kinh tế, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, HTX,...
- Các kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh: Các công nghệ, kỹ thuật sinh
học, sơ chế, chế biến, xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến đạt tiêu chuẩn theo luật định; các kỹ
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năng bán hàng, các ứng dụng của cách mạng CN 4.0 trong sản xuất, kinh doanh như truy
xuất nguồn gốc/chất lượng, kinh tế chia sẻ, bán hàng,...
10) Bền vững: Gồm bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội.
3.2.2. Phát triển dược liệu gắn với du lịch
Việc gắn phát triển dược liệu với du lịch ở Việt Nam dựa trên các lợi thế so sánh cơ
bản là:
1) Việt Nam là quốc gia đa dạng sinh học cao, với hơn 5,000 loài cây thuốc, 450
loài động vật làm thuốc và 70 khoáng vật làm thuốc. Đây là kho tàng rất lớn để tạo ra các
sản phẩm phục vực chăm sóc sức khỏe và chữa trị bệnh tật (xem phần 1).
2) Việt Nam là quốc gia đa dạng sắc tộc, với 54 dân tộc khác nhau. Mỗi dân tộc có
tri thức sử dụng dược liệu, nền văn hóa riêng. Đây cũng là kho tàng rất lớn để tạo ra các
sản phẩm phục vực chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh tật và các dịch vụ du lịch văn hóa
(xem phần 1).
3) Việt Nam có cảnh quan đẹp, có tài nguyên du lịch đa dạng, gồm:
Hơn 40.000 di tích, thắng cảnh trong đó có hơn 3.300 di tích được xếp hạng di tích
quốc gia và hơn 7.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Có 95 di tích được xếp hạng Di tích
quốc gia đặc biệt: Cố đô Hoa Lư, Di tích Pác Bó, Dinh Độc Lập, Hoàng thành Thăng Long,
Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích ATK Thái Nguyên, Khu di tích chiến
thắng Điện Biên Phủ, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế,
Khu di tích Kim Liên, Khu di tích Phủ Chủ tịch, Khu di tích Tân Trào, Khu lưu niệm chủ
tịch Tôn Đức Thắng, Nhà tù Côn Đảo, Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành nhà Hồ, Thánh
địa Mỹ Sơn, Thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, Văn Miếu - Quốc Tử Giám,
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Đô thị cổ Hội An và Đền Hùng.
Có 32 vườn quốc gia, gồm Ba Bể, Bái Tử Long, Hoàng Liên, Tam Đảo, Xuân Sơn,
Ba Vì, Cát Bà, Cúc Phương, Xuân Thủy, Bạch Mã, Bến En, Phong Nha-Kẻ Bàng, Pù
Mát, Vũ Quang, Bidoup Núi Bà, Chư Mom Ray, Chư Yang Sin, Kon Ka Kinh, Yok Đôn,
Côn Đảo, Lò Gò-Xa Mát, Mũi Cà Mau, Núi Chúa, Phú Quốc, Phước Bình, Tràm Chim, U
Minh Hạ, U Minh Thượng.
Đã phát hiện lên tới gần 1,000 hang động, thường là các hang động nằm trong các
vùng núi đá vôi có kiểu địa hình karst. Các hang động ở Việt Nam tuy nhiều nhưng số
được khai thác sử dụng cho mục đích du lịch còn rất ít. Tiêu biểu nhất là: động Phong Nha
(Quảng Bình), động Hương Tích (Hà Nội), hang động Tràng An, Tam Cốc - Bích Động,
động Địch Lộng, động Vân Trình, động Thiên Hà (Ninh Bình), hang Pác Bó (Cao Bằng),
động Tam Thanh (Lạng Sơn), động Sơn Mộc Hương (Sơn La), các hang động ở vịnh Hạ
Long (Quảng Ninh)... Ba di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam là vịnh Hạ Long, Vườn
quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và quần thể danh thắng Tràng An đều là những danh thắng
có những hang động nổi tiếng.
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Có 8 di sản được UNESCO công nhận là Di sản thế giới tại Việt Nam: Quần thể
danh thắng Tràng An, Thành nhà Hồ, Hoàng thành Thăng Long, Quần thể di tích Cố đô
Huế, Vịnh Hạ Long, Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, và Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.
Có 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận là: Châu thổ sông
Hồng, Cát Bà, Tây Nghệ An, Đồng Nai, Cù lao Chàm, Cần Giờ, Cà Mau và biển Kiên Giang.
Với các lợi thế như vậy, nếu gắn phát triển các sản phẩm hàng hóa từ dược liệu với
các sản phẩm dịch vụ về văn hóa và du lịch, có thể tạo một ngành kinh tế "lai" dựa trên
nền tảng văn hóa - cảnh quan - thảo dược (VHTD), có dung lượng lớn, có thể xuất khẩu
tại chỗ.
Định hướng phát triển: Phát triển các "Trục văn hóa - thảo dược":
Các tỉnh/địa phương có tiềm năng về đa dạng sinh học - văn hóa - cảnh quan, như
Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh
Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Lâm Đồng,...: Triển khai
theo hướng "trục văn hóa - thảo dược, gồm hệ thống các HTX, SMEs phát triển dược liệu
và sản phẩm hàng hóa từ dược liệu (gồm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dưới dạng rau
ăn, đồ uống, sản phẩm chăm sóc gia đình; sản phẩm hỗ trợ điều trị, gồm thực phẩm
chức năng, mỹ phẩm, hương trị liệu; sản phẩm điều trị, gồm dược liệu thô, dược liệu
chế biến), gắn với các dịch vụ du lịch (gồm các điểm dừng chân có giới thiệu và bán sản
phẩm hàng hóa từ dược liệu, dịch vụ ẩm thực từ dược liệu; các điểm/mô hình tham
quan, trải nghiệm, du lịch sinh thái - nông nghiệp thảo dược, các vườn cây thuốc; các
dịch vụ du lịch dưỡng bệnh).
Dựa trên thế mạnh về du lịch cảnh quan, văn hóa và phát triển dược liệu, một số trục
văn hóa – thảo dược tại các tuyến/trục du lịch trong nước đang bắt đầu được Công ty CP
Phát triển Dược khoa (DK Development) hình thành như: Trục văn hóa thảo dược Đông
Bắc (Quảng Ninh), Trục văn hóa – thảo dược Việt Bắc (Thái Nguyên – Bắc Kạn- Cao
Bằng), Trục văn hóa – thảo dược Hoàng Liên Sơn (Yên Bái - Lào Cai), Trục văn hóa thảo dược Cao nguyên đá (Hà Giang), Trục văn hóa - thảo dược Ngọc Linh (Quảng Nam
- Kon Tum). Các trục này được phát triển theo hướng hình thành và phát triển các HTX và
các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại cồng đồng thực hiện các hoạt động phát triển
dược liệu gắn với du lịch thảo dược, và liên kết với nhau theo chuỗi giá trị, kết nối với các
doanh nghiệp sử dụng thảo dược có trình độ cao hơn, các doanh nghiệp du lịch ngoài địa
phương, từ đó kéo dài chuỗi giá trị.
3.2.3. Phát triển dược liệu nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa
Từ các dược liệu, có thể đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thành các sản phẩm
thuộc các ngành hàng khác nhau, bao gồm:
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- Thực phẩm, dưới dạng nông sản tươi sống và chế biến có lợi cho sức khỏe (các sản
phẩm dưới dạng rau, củ, quả tươi sống và chế biến).
- Đồ uống, gồm đồ uống có cồn và đồ uống không cồn có lợi cho sức khỏe từ các
dược liệu.
- Thảo dược, gồm thực phẩm chức năng; mỹ phẩm; thuốc phiến đóng gói; thuốc y
học cổ truyền; thuốc từ dược liệu; trang thiết bị y tế; thảo dược khác (như thuốc gia
truyền).
- Dịch vụ du lịch nông thôn, gồm các điểm du lịch và làng du lịch trong đó có trải
nghiệm dược liệu.
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Abstract: Dendrobium is a kind of traditional and precious Chinese medicinal
material, and is widely used in the fields of medicine, health food, daily food and
cosmetics. In order to protect wild Dendrobium resources and meet the increasing
demands, artificial and large-scale cultivation of an elite medical Dendrobium cultivar is
necessary. In this paper, the progress of breeding including breeding methods, new
cultivars and their application is summarized in medical Dendrobium in China, the
breeding direction and key areas of medicinal Dendrobium in the future were also
discussed.
Key words: Pharmaceutical Dendrobium; Breeding; New cultivar; China.
Dendrobium Sw. species have commercial value as ornamental and medicinal
plants and represent one of the three largest genera of Orchidaceae (Schuiteman, 2011).
There are 1547 accepted Dendrobium species at present (Plants of the World online),
with more than 80 Dendrobium species reported in China (Zheng et al., 2018).
Dendrobium has been used as medicinal plants since Dong Han Dynasty, and more than
fifty Dendrobium species are believed to have pharmaceutical value in China (Zeng,
2015), including those of Dendrobium officinale Kimura et Migo, Dendrobium nobile
Lindl., Dendrobium huoshanense C. Z. Tang et S. J. Cheng, Dendrobium chrysotoxum
Lindl., Dendrobium fimbriatum Hook., and related species, which are all officially listed
in the Pharmacopoeia of the People's Republic of China (Editorial Board of China
Pharmacopoeia Committee, 2020). Due to the overexploitation and change of natural
habitat environment, the wild plant resources of medicinal Dendrobium is extremely
scarce, it is imperative to produce artificially instead of collecting wild plants in order to
protect wild medicinal Dendrobiums and meet the increasing demand.
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Artificial planting of Dendrobium species has been a great success in China. For
example, the planting acreage of D. officinale was >7000 ha in 2016, with the greatest
areas occurring in Yunnan, Zhejiang and Guangdong provinces (Guo et al., 2020). The
total mass of annual cultivated Dendrobium plants now exceeds 19 million kg, with D.
officinale and D. huoshanense accounting for slightly more than 9 million kg and D.
nobile accounting for 4.5 million kg (Teoh, 2019). In order to better promote the
development of artificial planting, in the last two decades, more than seventy new
cultivars suitable for artificial production have been created and released. In the paper, we
reviewed the advancements in the study of breeding methods, innovation of germplasm
resources and creation of new cultivars, and provided suggestions for further promoting
the breeding and industry development of medicinal Dendrobium in future.
1. NATIVE MEDICINAL DENDROBIUMS AND THEIR USES IN CHINA
Dendrobium has been used as a medicinal plant for a long time. D. officinale was
initially recorded in “Shennong’s Herbal Classic” (Dong Han Dynasty, A.D.25–220),
which has the ability to strengthen “Yin”, tonify five viscera, nourish heart, remove
arthralgia, relieve fatigue, thicken stomach, strengthen the body, and prolong life span.
Up to now, more than 50 medicinal Dendrobium species native to China have been
identified (Table 1), which distribute in twenty provinces. The distribution centers are
Yunnan, Guangxi, Guangdong, Hainan and Taiwan provinces.
The pharmacologically active compounds and functions of different medicinal
Dendrobium species are not the same (Table 1). D. aphyllum yielded three
polysaccharides with evident immunostimulating activities, while the main active
compounds of Dendrobium nobile is alkaloids, which mainly used to relieve fever. 22
Dendrobium species with traditional uses in dermatological disorders and 131
compounds from Dendrobium plants have been reported to possess anti-inflammatory,
antimicrobial, antioxidant, antiaging, anti-psoriasis, and tyrosinase-inhibitory activities,
implying that Dendrobium plants are important resources for the discovery of active
compounds and the development of new drugs and cosmetics (Wang, 2021).
According to the Chinese Pharmacopoeia, as a medicinal plant (Fig 1A), only the
stems (Fig 1B) of medicinal Dendrobium species are permitted for use, stems of the
Dendrobium are usually twisted into a spring or spiral shape, which can be further heated
and dried to prepare Tiepifengdou (Fig 1D) or sliced (Fig 1E). Tiepifengdou is usually
prescribed as one of the ingredients of herbal formula, such as “Tin maple crystal”.
besides, it can be directly used to make soup with pork meat and bone, or further
processed into powder for drinking and medicinal wine. In daily life, the fresh stems can
be directly eaten or used to make soup, tea, drinkings, medicinal vine, and so on.
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The flowers (Fig 1c) of Dendrobium contain many nutrients and active ingredients,
including naringin, anthocyanins and other flavonoids, polysaccharides, amino acids, and
dendrobine, and they have shown antioxidant, liver protection, hypoglycemic and
antihypertensive effects (Lai et al., 2017). In flowers of D. officinale (DOF) and D.
devonianum (DDF), in total, 474 metabolites were identified using a widely targeted
metabolomics method, 16 amino acids and 6 flavonoids were measured using
high-performance liquid chromatography (HPLC), and 8 fatty acids were detected using
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Both flowers contained various amino
acids, including 7 essential amino acids, diverse flavonoids, especially quercetin,
kaempferol and their derivatives, and high levels of methyl linoleate and methyl
linolenate. The relative levels of quercetin, kaempferol and their glycosides were higher
in DDF than in DOF, whereas the relative levels of several flavonoids C- glycosides were
high in DOF (Zhao et al., 2021). The flowers of Dendrobium have been traditionally used
for cooking and tea (Yan et al., 2021).
Although more than 50 chemical compounds have been identified in the leaves of
Dendrobium species, and the leaves of 16 Dendrobium species have been used for
treatments of dermatologic disorders, metabolic syndromes, nervous system disorders,
and musculoskeletal system disorders by local people in Australia, Bangladesh, India,
Indonesia, Korea, Liberia, Malaysia, Myanmar, and Nepal, in China, the leaves of
medicinal Dendrobiums are largely discarded (Wang, 2021). Recently, the chemical
compounds in leaves of D. officinale (Tao et al., 2015; Zhang et al., 2017b; Xing et al.,
2018; Zhu et al., 2019; Zhang et al., 2019; Ren et al., 2020 ), D. nobile (Shang, 2010;
Meng et al,2017; Zhang et al, 2017) and D. huoshanense (Liu et al, 2020) were analyzed
and dried D. officinale leaves are permitted as food resources in Guizhou and Zhejiang,
China (Health Commission of Guizhou Province of China; Health Commission of
Zhejiang Province of China, 2020), which are good examples of the utilization of leaf
resources of Dendrobium plants. Considering the traditional uses of Dendrobium leaves
in dermatologic disorders and metabolic syndromes, the chemical constituents of
polysaccharides, flavonoids, and bibenzyls in Dendrobium leaves, and their
anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, hepatoprotective, immunomodulatory,
lipase-inhibitory, and/or tyrosinase-inhibitory activities, Dendrobium leaves can be
developed as functional foods and cosmetics (Wang, 2021).
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Table1 Native medicinal Dendrobium species in China
Number Scientific name Pharmacologically active compounds

Function

1

D. aduncum

Alkaloids, polysaccharides, esters

——

2

D. aphyllum

Bibenzyls, flavonoids, alkaloids

Improving immunity

D. aurantiacum

Bibenzyls, polysaccharides,
sesquiterpenes, phenanthrenes,
coumarins, flavonoids, amino acid

Antioxidation, antiaging and
improving digestion

3
4

D. bellatulum

Bibenzyls

——

5

D. brymerianum

Bibenzyls, polysaccharides, coumarins

——

6

D. capillipes

Bibenzyls, flavonoids, amino acid

——

7

D. cariniferum

Amino acid, polysaccharides

——

8

D. christyanum

——

——

9

D.
chrysanthum .

Phenanthrenes, alkaloids,
polysaccharides, bibenzyls, amino acid

Antioxidation and reducing blood
sugar

10

D. chrysotoxum

Bibenzyls, phenanthrenes,
polysaccharides, terpenoids, esters,
ethers, amino acid

Improving immunity, anti-tumor, eye
protection, antiaging and protecting
gastric mucosa

11

D. compactum

——

——

12

D. crepidatum

Alkaloids, flavonoids, bibenzyls,
polysaccharides

Antioxidation, anti-tumor, reducing
blood sugar and improving immunity

13

D. crystallinum

Bibenzyls, polysaccharides, amino acid,
flavonoids

——

14

D. densiflorum

Terpenoids, esters, ethers, flavonoids,
coumarins, polysaccharides, alkaloids,
amino acid

Anti-tumor, improving immunity,
anticoagulation and expanding blood
vessel

15

D. devonianum

Alkaloids, polysaccharides, flavonoids,
bibenzyls, coumarins, phenols,
phenanthrenes, phenolic acids, amino
acid

Improving immunity

16

D. dixanthum

Bibenzyls

——

17

D. exile

Bibenzyls, polysaccharides, coumarins

——

18

D. falconefi

——

——

19

D. fimbriatum

Bibenzyls, phenanthrenes,
polysaccharides, alkaloids

Bacteriostat, antioxidation and
improving immunity

20

D. flexicaule

——

——

21

D. gibsonii

——

——

22

D.
gratiosissimum

Amino acid, bibenzyls, flavonoids

Antiviral

23

D. guangxiense

——

——

24

D. hancockii

Terpenoids, esters, ethers, alkaloids,
amino acid, polysaccharides,
phenanthrenes, flavonoids, terpenoids

Anti-tumor, improving immunity,
Anticoagulation, antioxidation and
regulating blood glucose

25

D. henanense

Polysaccharides, polyphenols, alkaloids,
coumarins

Liver protection

26

D. henryi

Polysaccharides

Antioxidation, anti-tumor and
improving immunity
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27

D.
hercoglossum

Bibenzyls, polysaccharides, alkaloids,
alcohols, amino acid

——

28

D. huoshanense

Polysaccharides, flavonoids, alkaloids,
gigantol, bibenzyls, coumarin

Antifatigue , balancing intestinal flora
and improving immunity

29

D. infundibulum

Amino acid

——

30

D. jenkinsii

Polysaccharides, amino acid

——

31

D. lindleyi

Polysaccharides, alkaloids, alcohols

——

32

D. lituiflorum

Polysaccharides

——

33

D. loddigesii

Bibenzyls, Phenanthrenes, alkaloids,
phenylpropanoids, lignans, anthracenes,
benzoic acid derivatives, amino acid,
flavonoids

Anti-tumor and improving immunity

34

D. lohohense

Terpenoids, esters, ethers, alkaloids, ,
bibenzyls

——

35

D. longicornu

Polysaccharides, alkaloids, amino acid

——

36

D. minutiflorum

——

——

37

D. moniliforme.

Phenanthrenes, phenylpropanoids,
alkaloids, polysaccharides, amino acid,
coumarins

Improving immunity, anti-tumor,
antioxidation and regulating blood
glucose and vasodilation

38

D. monticola

——

——

39

D. moschatum

Bibenzyls, amino acid

Anti-inflammatory and anti-tumor

D. nobile

Bibenzyls, phenanthrenes, alkaloids,
phenylpropanoids, lignans,
benzocoumarins, fluorenones,
phenylethanoids, benzoic acid
derivatives, aliphatics, amino acid

Bacteriostat, improving immunity,
reducing blood sugar, antioxidation
and protecting gastric mucosa

41

D. officinale

Bibenzyls, alkaloids, flavonoids,
phenylpropanoids, benzoic acid
derivatives, amino acid

Bacteriostat, improving immunity,
reducing blood sugar, anti-hepatic
injury, antifatigue, antioxidation and
protecting gastric mucosa

42

D. pendulum

Bibenzyls, flavonoids, alkaloids,
phenanthrenes, biphenanthrene,
polysaccharides, internal ester

——

43

D. primulinum

Bibenzyls, alkaloids, amino acid

Insecticidal antipruritic, swelling and
pain relief

44

D. salaccense.

——

——

45

D.
strongylanthum

Amino acid

——

46

D. thyrsiflorum

Polysaccharides, flavonoids, coumarins,
amino acid

Improving immunity

47

D. tosaense

Flavonoids, polysaccharides

——

48

D. trigonopus

Bibenzyls, alkaloids, amino acid,
polysaccharides

——

49

D. wardianum

Alkaloids, amino acid, polysaccharides,
flavonoids, bibenzyls

Antioxidation, reducing blood sugar
and improving immunity

50

D. williamsonii

Flavonoids, alkaloids

——

51

D. wilsonii

——

——

40
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Figure 1. Plant, stem and its product and flower of Dendrobium officinale（Chen et al, 2021）
The whole plant(A), fresh strips (B), flowers(C), the commercial product named Tiepifengdou (D),
and decoction pieces (E)

2. ADVANCEMENTS ON BREEDING OF MEDICINAL DENDROBIUM
Variety recognition of medicinal Dendrobium firstly began in 2006 in the
Zhejiang province, and after that, variety registration, recognition, or approval of
medicinal Dendrobium was also begun in other provinces such as Anhui, Yunnan,
Guangdong, Jiangsu, etc. Up to now, at least 79 new cultivars were developed by using
the methods of selective breeding, cross breeding, distant cross breeding, utilization of
heterosis and mutation breeding.
The breeding of medicinal Dendrobium mainly focuses on Dendrobium officinale,
Dendrobium nobile, Dendrobium huoshanense, Dendrobium chrysotoxum, Dendrobium
fimbriatum, which were listed in the Pharmacopoeia of the People's Republic of China
(Editorial Board of China Pharmacopoeia Committee, 2020). The medicinal
Dendrobium with the number of new cultivars created most (44) is Dendrobium
officinale, which accounts for 55.7%, followed by Dendrobium huoshanense, which
accounts for 21.5%. Besides, new cultivars of D. devonianum, D. moniliforme, D.
thyrsiflorum, D. aphyllum and D. aurantiacum were also developed (Fig 2).
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Figure 2. The number of Varieties developed in different medicinal Dendrobium species

2.1. Sexual hybridization
Breeding by sexual hybridization is the major way for cultivar innovation and
germplasm improvement of medicinal Dendrobium. The results of cross compatibility
investigation indicated that the compatibilities of self-pollination and cross-pollination
between different cultivars and species were all high (Pan et al., 2010; the seed setting
rate of self-pollination of D. officinale reached 36.7% (Luo et al., 2011), fruit setting
ratios of D.chrysotoxum and D.aphyllum among plants were all over 80% (Li et al.,
2009). It was easier to produce hybrids within a section such as sect. Dendrobium and
sect. Formosae, conversely, it was easier to produce offsprings by hybridization
between sections for sect. Breviflores, sect. Distichophyllum, Holochrysa and
Pedilonum (Zhu, 2016). The fresh weight of annual stem of F1 generation of D.
huoshanense and D. moniliforme was as 4.23 and 1.08 times as that of D. huoshanense
and D. moniliforme respectively, and available medical and nutritive components of F1
generation are higher than that of D. moniliforme and almost similar with that of D.
huoshanense. (Cai, 2005).
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Procedure of cross breeding, distant cross breeding and utilization of heterosis
have been established (Table 2). New cultivar of D. ‘GFRI Ziyun’ was created by
distant cross breeding (Gong et al., 2018), and D. officinale ‘Yanchuxue No.3’ was
developed by cross breeding (Zhao et al., 2015).
Table 2. Cultivar of medicinal Dendrobium developed by sexual hybridization
New cultivars

Parents

References

D. Chian-Tzy Darumanes ‘Monalisa’ (♀) , D. Hamana Lake
D. 'Jade Peach'

‘Kumi’ (♂)

Zhang et al., 2013

D. 'Colorful Butterfly'

D. Super Star‘Bright’ (♀) , D. Hamana Lake‘Kumi’ (♂)

Wang et al., 2013

‘Yanchuxue No.3’

Cross breeding

Zhao et al., 2015

D. officinale

D. officinale 'ZhejiangYandangShan Honggan' (♀) ,

'Shuanghui 1'

D.officinale 'GuangxiDayaoshan Lvgan' (♂)

Hang, 2016

D. ‘Xianhu 3’

D. Xianhu '514' (♀) , D. Xianhu No.'1' (♂)

Xu et al., 2017

D. officinale

D. ‘Jinyun’
D. ‘GFRI Ziyun’
D. ‘GFRI Ziyan’

D. 'Yuki' (♀) ,

D. 'Thai Red' (♂)

D. wilsonii (♀),

D. nobile (♂)

D. 'Coerulea Blue' (♀), D. 'Star White' (♂)

Chen et al., 2018
Gong et al., 2018
Gong et al., 2018

D. 'Wanquan
Gemstone'
D. 'Guijing'001
D. 'Guijing'002

D.'Crystal' (♀),

D. 'Variant 03' (♂)

D. ‘Duqiaoshan Huanggan’ , D. ‘Duqiaoshan Lvgan’
D. ‘Duqiaoshan Huanggan’ ,

D. ‘Duqiaoshan Lvgan’

Xie et al., 2019
He et al., 2019
He et al., 2019

D. ‘GFRI Hongying’

D. ‘Star White’(♀) , D. ‘Salaya Pink’(♂)

Gong et al., 2019

D. 'Ziguang'

D. 'Yuki' (♀) , D. 'Thai Red' (♂)

Chen et al., 2020

2.2. Mutagenic breeding
Mutagenic breeding is an important method for the development of new varieties
and enhancement of germplasm resources. The techniques of physical mutation,
chemical mutation and space mutation of medicinal Dendrobium were investigated
(Table 3), and new germplasm resources of D. officinale were created by physical
mutation (Zhan et al., 2009; Guo et al., 2016; Xie et al., 2016) and chemical mutation
(Yan, 2018; Hu et al., 2019). The content of alkaloids in protocorm-like bodies of D.
huoshanense hybrid was increased by the treatment of NO with 0.1mmol/L for 45 d.
Mutant plants with higher content of alkaloids and polysaccharides were obtained by
the use of space mutation breeding.
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Table 3. Research advancements on mutation breeding of medicinal Dendrobium
Species/cultivars

Method

Results

References

D. officinale

Protocorm irradiated by
137Csγ-ray with 60-100 Gy at
5.0 Gy · min-1

Aneuploid plantlets

Zhan et al., 2009

D. huoshanense

Protocorm-like bodies treated
by NO with 0.1mmol/L for 45 d

PLBs with high alkaloid
content.

Jin et al., 2012

D. officinale
'Xianhu 1'

Plantlets irradiated by UV-B
with 4.7 W·cm-2 for 7d (6 h/d)

Plantlets with high content
of secondary metabolites

Xie et al., 2016

D. officinale

Protocorm irradiated by
137Csγ-ray with 80-100 Gy at
1.0 Gy · min-1

Variant protocorm at DNA
level

Guo et al., 2016

D. nobile

Space mutation of seeds by
Shenzhou 8 spacecraft

Mutant plants with higher
content of alkaloids and
polysaccharides

Peng, 2017

Seedlings irradiated by
60Coγ-ray with 20-27 Gy at 0.52
Gy · min-1

Variant seedlings at high
degree

Yu et al., 2017

D. officinale

Protocorm treated by 1.0%
EMS for 6 h

Plantlets with disease
resistance

Yan, 2018

D. officinale

Protocorm-like bodies treated
by 0.3%-0.4% diethyl sulfate for
2h

Plantlets with cold
resistance

Hu et al., 2019

D. ‘sonia 166’

2.3. Polyploid breeding
In vitro polyploidization has a significant role in boosting vigor and metabolite
contents in medical plants (Salma et al., 2017), such as over accumulated shihunidine
content in tetraploid PLBs of Dendrobium hybrid (Grosso et al., 2018). Polyploids of D.
officinale, D. nobile, D. wardianum and D. ochreatum had been created by colchicine or
oryzalin treatment in China (Table 4). Polyploid Dendrobium plants had great changed
in morphology, the diameter and density of stoma (Zhang et al, 2009; Jiang et al, 2014).
Tetraploid plantlets of D. officinale produced significantly higher polysaccharide
contents in leaves, stems, and roots than diploid plantlets (Pham et al, 2019). Although
asexual polyploidization induced by colchicine treatment can increase the accumulation
of pharmacologically active compounds, but it usually prolong the growth period.
Unreduced gamete (2n gamete) is an important pathway for generating polyploid
plants and is considered to be the driving force behind the formation of polyploids in
nature (Kreiner et al., 2017). Compared to somatic polyploidization, sexual
polyploidization can be of advantageous in plant breeding due to the resultant genetic
diversity and heterosis, Sexual polyploidization had been used to develop polyploid
ornamental plants including lily (Zhou et al., 2008; Khan et al., 2010), tulip
(Marasek-Ciolakowska et al., 2014), Phalaenopsis (Zhou et al., 2009) and Cymbidium
(Zeng et al, 2020). Therefore, the investigation on technique of development of sexual
polyploid by the use of 2n gamete are becoming fashionable (Li, 2019).
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Table 4. Creation of polyploid in medicinal Dendrobium
Materials
Protocorms and seeds
of D. officinale
Clustered buds of D.
devonianum
Protocorms of D. nobile
Protocorms of D.
officinale
PLBs of D. officinale
Protocorms of D.
officinale
PLBs, protocorms and
seeds of D. officinale
Protocorms of D.
officinale
Protocorms of D.
officinale
Protocorms of D.
wardianum
Protocorms of D. nobile
Protocorms of D.
ochreatum
Protocorms of D.
officinale
Protocorms of D.
officinale
Interspecific and
intraspecific hybrids of
medicinal Dendrobium
Protocorms of D.
officinale
Protocorms of D.
cariniferum

Treatment regime

Identification method

Polyploid
obtained
Tetraploid,
mixoploid

Reference

Colchicine ,0.06%/12 h

Squash method,
Cytometer analysis
Squash method, DNA
fingerprint
Stomata identification

Colchicine, 0.2%/48 h

Squash method

Colchicine, 0.09%/24 h

Squash method

Colchicine, 0.01~0.5%/5~10 d

Squash method,
Cytometer analysis

Tetraploid,
mixoploid
Tetraploid,
Aneupolyploid

Colchicine, 0.3%/36 h

Squash method

Tetraploid

Zhang et al., 2013

Colchicine+DMSO, .2%+0.002%/36 Squash method,
h
Cytometer analysis

Tetraploid

Yang, 2013

Colchicine, 0.02%/24 h

Squash method

Tetraploid

Jiang et al., 2014

Colchicine, 0.1%/24 h

Squash method

Tetraploid

Zhuo, 2015

Colchicine, 0.2%/72 h

Squash method
Squash method,
Cytometer analysis

Tetraploid
Tetraploid,
octoploid

Xu et al., 2016

Colchicine, 0.15%/48 h

Squash method

Tetraploid

Ma et al., 2017

Colchicine
0.1-0.15mg.L-1

Squash method,
Cytometer analysis

Tetraploid

Pham et al., 2019

Unreduced gamete pathway

Cytometer analysis

Tetraploid

Li, 2019

Tetraploid

Zhang and Gao, 2020

Tetraploid

Zhang and Gao, 2021

Colchicine ,0.3%/36 h
Colchicine ,0.03%/24 h

Colchicine, 0.01~0.1%/2~3 d

Oryzalin,14.4 µM/24 h
Colchicine, 0.05%/24 h

Cytometer analysis，
Chromosome counting
Cytometer analysis，
Observation of leaf
cross-sectional structure

Liao, 2002

Aneupolyploid

Li et al., 2005

Tetraploid

Zheng et al., 2009

Tetraploid

Tang et al., 2010
Zhang et al., 2011
Zhan et al., 2011

Wang et al.,2017

2.4. Genetic engineering breeding
Genetic transformation and gene editing are the effective and rapid breeding
methods of medicinal plant. According to the report of Li et al (2016), more than 40
functional genes involved in Dendrobium growth and development, carbohydrate
metabolism and mycorrhizal interaction have been cloned in China from 2011 to 2016,
which provided an important basis for improving the yield and active ingredient content
of medicinal Dendrobium by the use of genetic transformation and gene editing. The
publication of the whole genome map of D. officinale in January 2016 has laid a solid
foundation for further revealing the gene regulatory mechanisms of polysaccharide
synthesis and other breeding objective traits of D. officinale, and the molecular
mechanisms of various vital activities of other medicinal Dendrobium germplasm
resources and the artificial synthesis of medicinal active ingredients (Xie and Liu, 2016).
The commonly used methods for genetic transformation are Agrobacterium-mediated
gene
transformation,
Biolistic
transformation,
etc.,
among
which
Agrobacterium-mediated gene transformation is the most widely used. Up to now, some
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genes have been successfully introduced into Dendrobium (Table 6), such as bacterial
soft rot resistance gene aiiA-hacD, salt tolerance gene lea3, growth and development
regulation and stress resistance gene NAC, and CyMV-CP. CRISPR/Cas9 was employed
to knockout the SEP3 gene in D. officinale, five positive protocorm-like bodies were
obtained (Huang et al, 2021).
Table 5. Genetic transformation and gene editing in medicinal Dendrobium
in China
Species/cultiv
ars
D. nobile, D.
phalaenopsis
‘Banyan Pink’

gus, hpt

PLBs, particle
bombardment

D. nobile

gus, hpt

PLBs,
Agrobacterium-mediated
gene transformation

D. Nobile, D.
phalaenopsis

CHS,
AP1

PLBs,
Agrobacterium-mediated
gene transformation

Dendrobium

lea3

Dendrobium

aiiA,
hacD

Dendrobium

CyMV-C
P

Spring
Dendrobium
cv . 'Sanya'

ACC

Dendrobium

ACS

D. nobile

DnMADS
2

D. officinale

DcNAC2

D. nobile

FT

D. officinale

ACO

D. officinale

GFP,
GUS

D. catenatum

hyg(r)

D. officinale

Rubisco

D. officinale

Sep3

gene

Menthod

Particle bombardment
PLBs,
Agrobacterium-mediated
gene transformation
PLBs,
Agrobacterium-mediated
gene transformation
PLBs,
Agrobacterium-mediated
gene transformation
PLBs,
Agrobacterium-mediated
gene transformation
PLBs,
Agrobacterium-mediated
gene transformation
Agrobacterium-mediated
gene transformation
Ovary injection
transformation
Agrobacterium-mediated
gene transformation
Pollen-tube pathway
Protocorms,
Agrobacterium-mediated
gene transformation
Agrobacterium-mediated
gene transformation
CRISPR/cas9

Results
gus gene and hpt gene
were both separately
expressed in two
species’ plantlets
gus gene and hpt gene
were both separately
expressed in plantlets
CHS gene and AP1
gene were both
separately expressed in
two species’ plantlets
7 transgenic plants

References

Men et al., 2003a

Men et al., 2003b

Nie et al., 2005
Yang, 2007

3 transgenic resistant
plantlets

Xiao, 2010

Positive protocorm-like
bodies

Zhang et al., 2011

5 transgenic lines

Zhang et al., 2012

13 transgenic resistant
plantlets

Feng and Lai,
2013

5 transgenic plantlets

Wen et al., 2013

positive protocorm

Shi, 2013

FT gene was not
expressed in plantlets

Deng, 2015

positive protocorm

Wu et al., 2015

positive protocorm and
seed

Xian et al., 2017

positive plants

Chen et al., 2018

positive protocorm

Chen et al., 2020

positive protocorm

Huang et al., 2021

3. CONCLUSION AND FUTURE PROSPECT
In the last two decade, the breeding of medicinal Dendrobium has been made
great progresses in China, methods of cross breeding, mutation breeding, polyploid
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breeding and genetic transformation have been successfully established, seventy-nine
new cultivars of D. officinale, D.huoshanense, D. nobile, D. devonianum, D. dneanum,
D. moniliforme, D. fimbriatum, D. thyrsiflorum and D. aphyllum have been developed,
which play an important role in the development of medicinal Dendrobium industry and
protection of wild Dendrobium resources. The rapidly expanding on clinical application
and daily life consumption, and the strict protection of breeder's right will certainly
promote the further development of medicinal Dendrobium breeding in future.
Germplasm resource is the basis of breeding. There are more than fifty medicinal
Dendrobium species in China, however, identification and evaluation of the resources is
relatively lagging behind, though the pharmacologically active compounds in medicinal
Dendrobiums were extensively analyzed (Wang et 2021, al;. Zhao et al, 2021). The
active compounds and functions of ten potential medicinal Dendrobiums are still elusive,
the disease and pest resistances of most medicinal Dendrobium resources need to be
evaluated, medicinal Dendrobium resources suitable for creation of new cultivars for
medical use, cosmetics use or edible use remain to be find.
Although conventional breeding methods have been successfully employed to
create new cultivars, the efficiency and effect need to be improved, the time of breeding
cycle needs to be shortened. Molecular markers can be used not only in MAS (marker
assisted selection) or marker-assisted back-crossing of the breeding material but also in
evaluation and assessment for cultivar identity, polymorphism, genetic diversity
(selection of parents) , mutant identification, or studies of heterosis (Teixeira da Silva et
al, 2016), however it did not actually used in the practice of medicinal Dendrobium
breeding.
Genetic transformation is a fast and accurate breeding method, and the techniques
of genetic transformation in several medicinal Dendrobium species including D.
officinale, D. nobile and D. catenatum have been established. However, the genetic
transformation efficiency is low, and the useful gene for the improvement of main
breeding objective trait is not available. It is imperative to improve the genetic
transformation efficiency in medicinal Dendrobium in order to develop new cultivar by
the use of genetic transformation and gene editing method in future.
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Dr Nguyen Ba Hoat
ĐẶT VẤN ĐỀ:
Việt Nam có nguồn dược liệu phong phú và đa dạng, cộng đồng các dân tộc Việt
Nam có kinh nghiệm sử dụng thuốc từ cây cỏ từ lâu đời để phòng và chữa bệnh, có môi
trường sinh thái phong phú phù hợp cho nuôi trồng, bảo tồn và phát triển nhiều loại dược
liệu quý.
Trong vài thập kỷ gần đây, các nước trên thế giới đang đẩy mạnh việc nghiên cứu
các chế phẩm thuốc mới từ cây cỏ, các sản phẩm thực phẩm có hoạt tính sinh học đặc biệt,
hỗ trợ cho việc phòng ngừa và bổ trợ điều trị các bệnh nan y, được gọi chung là thực phẩm
chức năng. ở Mỹ 25% các đơn thuốc pha chế tại cửa hàng sử dụng hoạt chất từ cây cỏ,
Trung Quốc hàng năm sử dụng khoảng 700.000 tấn dược liệu sản xuất khoảng 6.266 mặt
hàng, mang lại doanh thu khoảng 17,57 tỷ đô la Mỹ, Ân Độ giá trị xuất khẩu dược liệu đạt
hơn 60 tỷ Rupi/năm, cung cấp 12% nhu cầu thế giới….
Đánh giá hiện trạng và tiềm năng dược liệu nước ta, đề xuât giải pháp phù hợp cho
phát triển và khai thác sử dụng bền vững là rất cần thiết.
1. TIỀM NĂNG CÂY THUỐC VIỆT NAM
Theo Viện Dược Liệu – Bộ Y Tế , kết quả thống kê cây làm thuốc ở Việt Nam cho
đến năm 2015 đã phát hiện 5.117 loài, thuộc 1.823 chi,360 họ của 8 ngành thực vật có
công dụng làm thuốc. Trong số này thực vật bậc cao có mạch chiếm 5.084 loài, trong đó
số loài mọc tự nhiên có 4.524 loài, cây thuốc trồng chiếm 521 loài. Cây thuốc mọc tự
nhiên đa số trong quần xã rừng, phong phú không chỉ về số loài mà còn phong phú về xuất
xứ địa lý, môi trường sinh thái, mở ra khả năng khai thác phát triển nguồn gen cây thuốc
rất cao.
- Trong số cây thuốc hoang dại, sơ bộ xác định 206 loài còn khả năng khai thác dược
liệu trong tự nhiên, ước tính sản lượng khoản 120.000 tấn. Đã đánh giá và chỉ ra 136 loài
cây thuốc hiếm gặp, có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo vệ và khôi phục phát triển.
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- Trong số cây thuốc được thống kê, có 521 loài đã được trồng với các mức độ khác
nhau, gồm cây trồng làm thuốc, cây gia vị, cây rau quả, cây cảnh có được sử dụng làm
thuốc. Cây thuốc trồng chỉ với mục đích làm thuốc khoảng 236 loài. Sau 1995 tình trạng
trồng cây thuốc giảm sút nhanh vì không canh tranh được về giá với dược liệu từ Trung
Quốc, hiện nay có khoảng dưới 100 loài đang được trồng sản xuất dược liệu với diện
tích hàng năm hàng tram ha.
2. TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG DƯỢC LIỆU
Khối lượng dược liệu cho thị trường trong nước rất lớn , nhằm đáp ứng cho các nhu
cầu sau:
- Nhu cầu cho y dược cổ truyền
- Dược liệu phục vụ công nghiệp dược, mỹ phẩm, hương liệu và thực phẩm chức
năng
- Dược liệu cho xuất khẩu
Theo các số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay cả nước có:
- 63 bệnh viện YDCT các tỉnh và thành phố.
- 22 bệnh viện YDCT tư nhân
- 10740 cơ sở chẩn trị YDCT
- 501 cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng bằng YDCT
- 473 cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thành phẩm YDCT
- 443 cơ sở kinh doanh thuốc phiến (dược liệu đã bào chế)
- 640 cơ sở kinh doanh dược liệu (dược liệu chưa bào chế)
- 1046 cơ sở đại lý thuốc thành phẩm YDCT
- Trên 280 đơn vị sản xuất thuốc đông dược, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu . Có
trên 70 đơn vị vừa sản xuất tân dược vừa sản xuất đông dược.
Nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước theo thống kê chưa đầy đủ của năm 2015:
khoảng trên 60.000 Tấn/năm:
+ Phục vụ công nghiệp dược20 - 25.000 tấnChiếm 35%
+ Phục vụ y học cổ truyền18 - 20.000 tấn Chiếm 31%
+ Phục vụ xuất khẩu

khoảng 20.000 tấn Chiếm 34%

3. THỊ TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU
Trái với nhiều nước phát triển trên thế giới, ở Mỹ thuốc từ cây cỏ được coi như là
thực phẩm bổ sung và được tiêu thụ rất phổ biến với doanh số ngày càng tăng. Theo thống
kê của NCCAM (the National Centre for Complementary and Alternative Medicine) lĩnh
vực này gia tăng từ 2 triệu USD trong năm 1992 đến năm 2003 là 113 triệu USD .
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Trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, Trung Quốc và Ấn Độ là hai nhà sản xuất
thảo dược lớn nhất và chiếm trên 40% thị trường thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc đó tự
xác lập họ như là nhà xuất khẩu chính về thảo dược cổ truyền trên thị trường thế giới với
5 tỷ USD mỗi năm so với 240 triệu USD của Ấn Độ.
Việt Nam thị trường đông dược (bao gồm thuốc từ dược liệu và vị thuốc đông dược)
trong nước và xuất khẩu là rất tiềm năng, đặc biệt đối với những sản phẩm điều trị các
bệnh mãn tính, suy giảm chức năng, các thuốc phòng và điều trị các bệnh về tim mạch,
gan, tiểu đường, huyết áp… Nhu cầu về các sản phẩm đông dược và thực phẩm chức năng
sẽ tăng cao trong những năm tới khi đời sống phát triển, kèm theo đó là chính sách của
Chính phủ và Bộ Y tế khuyến khích tăng cường sử dụng sản phẩm đông dược. Mức độ
đáp ứng hiện tại của các sản phẩm đông dược kể cả nhập khẩu và sản xuất trong nước chỉ
mới chiếm khoảng 20% tổng nhu cầu về thuốc. Nếu so sánh với Trung Quốc là một nước
có nền công nghiệp Hoá dược khá phát triển nhưng tỷ lệ thuốc đông dược/ tân dược trên
toàn thị trường khoảng 40 - 60% có thể thấy thị trường đông dược Việt Nam đang là một
khoảng trống rất lớn.
Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trong nước là rất cao trên thị trường
nội địa nếu chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước và tổ chức sản xuất với trình độ
công nghệ cao, đồng bộ và công nghiệp hoá trong các khâu chiết xuất, chế biến. Tính ổn
định của thị trường cung cấp dược liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá cả, chất lượng và sản
lượng của quá trình sản xuất sản phẩm đông dược. Để tạo dựng được một thị trường cung
cấp dược liệu ổn định là rất khó. Đòi hỏi một sự đầu tư lớn, đồng bộ của nhà nước về quy
hoạch vùng trồng, triển khai GACP-WHO và các chính sách bảo hộ đối với hàng sản xuất
trong nước.
Đối với một số sản phẩm đông dược từ nguồn nguyên liệu là thế mạnh của Việt
Nam như: hồi,quế, gấc, nghệ, thanh cao, bạc hà, hoè… việc sản xuất các sản phẩm thành
phẩm sẽ có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, vấn đề là phải chuẩn hoá nguồn
nguyên liệu và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho thành phẩm đặc thù cao ,đáp ứng
yêu cầu chất lượng khu vực và quốc tế
Theo xu hướng chung của thế giới, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển, nhu
cầu về các loại thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ có nguồn gốc thiên nhiên (thực vật,
động vật, khoáng vật) ngày càng lớn. Người dân ở các nước công nghiệp phát triển ngày
càng ưa chuộng các loại thuốc y học cổ truyền hoặc được bào chế từ dược liệu. Do đó, nhu
cầu dược liệu trên thị trường một số nước phát triển có xu hướng tăng và ổn định lâu dài.
Hạn chế cho phát triển cây thuốc là giá cả dược liệu trong nước có xu hướng giảm,
một số loại tăng không đáng kể, do dược liệu nhập khẩu tràn lan, nhất là theo con đường
tiểu ngạch, không xin phép hoặc nhập lậu qua đường biên giới, trốn thuế., nhiều loại dược
liệu kém phẩm chất nên có giá thấp, dược liệu trong nước không cạnh tranh được. Do vậy,
giá trị ngày công cho sản xuất dược liệu có lúc, có nơi xuống quá thấp không khuyến
khích được người sản xuất.
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4. CÂY THUỐC LÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHO Y HỌC CỔ TRUYỀN
Cây thuốc cung cấp nguyên liệu cho y học cổ truyền Việt Nam là rất đắc thù vì nền
y học cổ truyền Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của Trung Y- Trung dược. Nói tới sử
dụng thuốc y học cổ truyền dung một từ phổ cập là THUÔC BẮC, từ này nói lên thực tế
của y học cổ truyền Việt Nam dung dược liệu 90-95% là vị thuốc xuất xứ từ Trung Quốc,
vì thế công việc di thực cây thuốc Trung Quốc vào Việt Nam ra rất quan trọng cung ứng
nguyên liệu cho y học cổ truyền và đây cũng là một trong các nguyên nhân chủ yếu về tỷ
lệ nhập khẩu dược liệu từ Trung Quốc hàng năm cao.
Công tác nhập nội cây thuốc đã được đảng, nhà nước và ngành y tế chú ý rất sớm,
ngay từ ngay đầu dựng nước, năm 1955 thành lập viện đông y và năm 1957 đã thành lập
hệ thống trại cây thuốc Sapa , Tam Đảo , Ba Vì và Văn Điển có chức năng di thực thuần
hóa cây thuốc mà trong tâm là các cây thuốc bắc. Công tác di thực được chú trong không
chỉ ở các đơn vị nghiên cứu mà ngay cả các đơn vị sản xuất như tổng công ty dược trước
đây và các doanh nghiệp dược ngày nay.
Cho đến nay trên 100 loài cây thuốc đã được di thực đánh giá , 53 loài đã được cho
là phù hợp với Việt Nam, 35 loài đã phát triển thành hàng hóa, đáp ứng cho nhu cầu trong
nước và tham gia xuất khẩu. thập kỷ 80 của thế kỷ 20 Việt Nam đã xuất khẩu hàng trăm
tấn Bạch chỉ, Cát canh… hàng năm.
5. CÂY THUỐC LÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHO CHIẾT XUẤT HOẠT CHẤT
Việt Nam đã chiết xuất được các hoạt chất tinh khiết khoảng 50 chất có nguồn gốc
từ dược liệu :
- Chiết xuất Rutin từ loài Hòe (Sophora japonica L.F)
- Chiết xuất Berberin từ loài Vàng đắng (Coscinium fenestratum Colebr), Hoàng bá
(Phellodendron amurense Rupr), các loài Hoàng lien: Berberis spp., Mahonia spp., Coptis
spp.
- Chiết xuất Balmatin từ các loài Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria Y.C.Wu và
Fibraurea resisa L.)
- Chiết xuất Diosgenin từ các loài Củ nêm (Dioscorea spp.), cỏc loài Râu hựm
(Tacca spp.) các loài Mía dò (Cortus spp.)
- Chiết xuất D-Strophantin từ loài Sừng dê (Strophanthus divaricatus Hook et Arn.)
- Chiết xuất Rotundin ( L-tetrahydropalmatin) từ các loài Bình vôi (Stephania spp.)
- Chiết xuất Mangiferin từ lá Xoài (Mangifera indica L.)
- Chiết xuất Strychnine và Brucine từ các loài Mã tiền (Strychnos spp.)
- Chiết xuất Quinine từ các loài canh kina (Cinchona spp.)
- Chiết xuất Scopolamine và Hyoscyamine từ cac loài Cà độc dược (Datura spp.)
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- Chiết Papain từ loài Đu đủ (Carica papaya L.)
- Chiết xuất Beta-Caroten và Lycopen từ loài Gấc (Momordica cochinchinensis
Spreng)
- Chiết xuất Vinblastin, Vincristin và Ajmalicin từ loài Dừa cạn (Catharanthus
roseus G.Don)
- Chiết xuất Artemisinin từ loài Thanh cao hoa vàng (Artemisia annua L.)
- Chiét xuất Taxol từ cac loài Thông đỏ (Taxus spp.)
- Chiết xuất Andrographolid từ loài Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata Nees)
- Chiết xuất Shikimic acid từ loài Hồi (Illicium verum Hook.f.)
- Chiết xuất Curcuminoid từ loài Nghệ (Curcuma longa L.)
- Chiết xuất Steviosid từ loài Cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Hemsley)
- Chiết xuất Rotenone từ loài Dây mật (Desris elliptica Benth.)
- Chiết xuất Resveratrol từ loài Cốt khí củ (Polygonum cuspidatum L.)
- Chiết xuất I-Deoxynojirimicin từ loài Dâu tằm (Morus alba L.)
- Chiết xuất Lycorin từ Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.)
Cần đầu tư cơ sở vật chất và hoàn thiện công nghệ chiết xuất một số hoạt chất:
Những hoạt chất đã nghiên cứu thành công về quy trình chiết xuất phòng thí nghiệm,
cần đầu tư cơ sở vật chất nhằm hoàn thiện thiết bị công nghệ cho sản xuất đại trà như:
+ Scopolamin
+ Lycorin
+ Strychnin
+ Momordicosid
+ Sylimarin
+ Vinblastin/vincristin
+ Reserpin

+ Taxol
+ Phyllanthin
+ Hypericin
+ Astibin
+ Lappaconitin
+ Tanshinon
+Resveratrol

- Việt Nam đã tổng hợp và bán tổng hợp được một số hoạt chất có nguồn gốc dược
liệu như :
+ Các dẫn chất artemisinin
+ Troxerutin
+ Progesterol/testosterol

+ Buscopan
+ Melatonin
+ Oseltamivir

6. CÂY THUỐC LÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU CUNG CẤP TINH DẦU CHỦ YẾU
- Tinh dầu Bac hà- Mentol chưng cất từ các giống Bac Hà (Mentha arvensis L)
- Tinh dầu Sả- Citronella chưng cất từ các loài Sả (Cymbopogon spp.)
- Tinh dầu Chanh-Cỉtal chưng cất từ các loài Màng tang (Liscea cubeba Pers), Sả
chanh (Cymbopogon citratus Pers). Bạch đàn chanh (Eucalyptus citriodora Hook.f.)
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- Tinh dầu Quế chưng cất từ loài Quế (Cinnamomum cassia Blume)
- Tinh dầu Hồi chưng cất từ loài Hồi (Illicium verum Hook.f.)
- Tinh dầu Chàm Cajeputi oil chưng cất từ loài Chàm (Melaleuca leucadendron L.)
- Tinh dầu Hương nhu chưng cất từ loài Hương nhu trắng (Ocimum gratisimum L.)…
7. CÁC VÙNG DƯỢC LIỆU HIỆN NAY
- Vùng còn khả năng khai thác dược liệu trong tự nhiên.
+ Vùng núi phía bắc: Trên diện tích rừng tự nhiên, rừng đang phục hồi, rừng phòng hộ
của các huyện : Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang (Hà Giang); Bát Sát, Bảo Tháng,Văn
Bàn, Sa pa(Lao Cai);Chợ Đồn, Na Rì( Bắc Cạn);Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ( Lai
Châu); Sông Mã, Mường La( Sơn La); Lạc Sơn, Lạc Thuỷ( Hoà Bình);Quảng Bạ, Bảo
Lộc( Cao Bằng); Ba chẽ, Vân Đồn( Quảng Ninh).
+Vùng bắc trung bộ: Các huyện miền tây Thanh Hoá; Quỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ
Hợp( Nghệ An); Hương Sơn( Hà Tĩnh); Tuyên Hoá(Quảng Bình); A-Roong, Phú Lộc(
Thừa Thiên Huế).
+ Vùng nam Trung Bộ: Phước Sơn, Tây Giang, Nam và Bắc Trà My(Quảng
Nam);Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng( Quảng Ngãi); Sông Hinh( Phú Yên).
+ Tây nguyên: Kômplông, Tumơrong, Đăclây( Kôn Tum);K.Bang, Kong chro, Chu
Prông( Gia Lai);M.Drak, Krông Bông, Eakar( Đắc Lắc); Dak Nông( Đắc Nông); Di Linh,
Lâm Hà, Lạc Dương( Lâm Đồng).
- Vùng trồng dược liệu
Quy hoạch 8 vùng phát triển dược liệu theo vùng sinh thái đặc thù đã được thủ
tướng ban hành theo quyết định số 1976/ QĐ-TTg ngay 30/10/2013 của thủ tướng chính
phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030 . Từ quy hoạch đó, nhiều vùng dược liệu đã hình thành và phát triển, theo
chúng tôi vùng nguyên liệu trong điểm là:
+ Vùng đồng bằng bắc bộ có khí hậu gió mùa mưa mùa hè có mùa đông lạnh gồm các
điểm trồng cây thuốc như Hà Nội( Thanh Trì, Thường Tín), Hưng Yên( Văn Giang, Châu
Giang), Hải Dương(Gia Lộc, Tứ Kỳ).
+ Vùng trung du phía bắc có khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh gồm các
điểm trồng cây thuốc như Mai Châu(Hoà Bình),Chiêm Hoá (Tuyên Quang), Tam Dương
( Vĩnh Phúc), Sơn Động (Bắc Giang), Phó Bảng,Quản Bạ (Hà Giang).
+ Vùng núi phía bắc có khí hậu nhiệt đới gío mùa mưa mùa hè có mùa động rất lạnh
gồm các điểm trồng cây thuốc như Mộc Châu(Sơn La), Mù Căng Trải(Yên Bái), Mẫu
Sơn(Lạng Sơn), Thông Nông, Hà Quảng( Cao Bằng),Bắc Hà(Lao Cai).
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+ Vùng núi cao có khí hậu á nhiệt đới núi cao mùa đông rất lạnh, mát quanh năm gồm
các điểm trồng cây thuốc như: Sa Pa (Lao Cai), Sìn Hồ(Lai Châu), Tumơrong(Kon Tum),
Nam Trà My(Quảng Nam),Đà Lạt(Lâm Đồng)
+ Vùng ven biển trung bộ có khí hậu nhiệt đới gió mùa mưa mùa thu đông gồm các
vùng trồng cây thuốc như Nga Sơn(Thanh Hoá), Tuy Hoà(Phú Yên),Long Thành(Đồng
Nai).
+ Vùng Tây nguyên có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa mùa hè gồm các điểm trồng
cây thuốc như Eukao( Đác Lắc) , Đắc Nông(Đắc Nông),Lâm Hà, Đức Trọng (Lâm
Đồng).
- Cây thuốc trồng đã và đang được chú trọng phát triển:
Actiso, Ba kích, Bạc hà, Bạch chỉ, Bạch truật, Bồ bồ, Bụp dấm,Cúc hoa, Dây thìa
canh, Diệp hạ châu, Dương cam cúc, Địa liền, Đỗ trọng, Đương quy, Độc hoạt, Đinh lăng,
Gừng, Gừng đen, Gấc, Giảo cổ lam, Hương nhu trắng, Hương nhu tía, Hoè, Hoắc
hương,Hoàng bá, Hồi, Húng chanh, Huyền sâm, Hy thiêm, Hoài sơn, Ich mẫu, Kim tiền
thảo, Lão quan thảo, Lô hội, Mã đề, Mạch môn, Náng hoa trắng, Nhàu, Nhân trần,Ngưu
tất, Nga truật, Nghệ vàng, nghệ trắng,Ô đầu, Phan tả diệp, Quế, Râu mèo, Sả, Sâm bố
chính,Sâm ngọc linh, Sâm đại hành, Sa nhân, Sinh địa, Thanh cao hoa vàng, Thảo quả,
Thiên môn, Trạch tả, Trinh nữ hoàng cung, Tục đoạn, Xạ can, Xuyên tâm liên, Y dĩ…
8. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU DƯỢC
Nhà nước có chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư phát triển vùng nguyên liệu
dược bao gồm: Quy hoạch vùng trồng cây thuốc gắn liền với chính sách ưu đãi cấp đất
và tích tụ đất trong vùng quy hoạch để trồng cây thuốc; Hỗ trợ lãi xuất vay vốn ngân hang
xây dựng vựng trồng và khu chế biến cây thuốc; Giảm thuế và miễn thuế các mặt hang
dược liệu; Ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, thủy lợi cho các khu quy
hoạch phát triển dược liệu; Quản lý chặt chẽ xuất nhập khẩu dược liệu trên cơ sở kiểm
duyệt chạt chất lượng dược liệu trên thị trường.
- Đầu tư nghiên cứu khoa học về cây thuốc và khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa
học, công nghệ và kỹ thuật cao vào sản xuất trồng và chế biến dược liệu theo tiêu chí
GACP-WHO.
- Đào tạo tăng cường nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng lao động cho các khu
quy hoạch trồng cây thuốc
- Hỗ trơ việc tạo thị trường, xây dựng thương hiệu hang hóa, quảng bá và bảo hộ
thương hiệu hang hóa dược liệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.
a. Các vùng khai thác bền vững nguồn cây thuốc mọc tự nhiên
Cây thuốc mọc tự nhiên tập trung chủ yếu trong các quần xã rừng. Hiện tại ở Việt
Nam có khoảng 12,3 triệu hecta rừng, trong đó gồm 2,4 triệu ha là rừng đặc dụng (gồm 30
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Vườn quốc gia, 60 khu Bảo tồn thiên nhiên và 38 khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử);
2,2 triệu ha là rừng trồng và 7,7 triệu ha là rừng tự nhiên, chủ yếu là rừng thứ sinh và
rừng nguyên sinh diện tích không lớn.
Theo qui định của Nhà nước, các vùng rừng đã được qui hoạch thành Vườn quốc
gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo vệ cảnh quan – di tích (gồm 2,4 triệu ha) là nơi bảo
vệ nghiêm ngặt, cấm mọi hoạt động khai thác và xâm phạm tới tài nguyên động - thực vật
rừng và cảnh quan của hệ sinh thái. Tất cả các loại lâm sản ngoài gỗ (trong đó có cây
thuốc tự nhiên) chỉ được khai thác trên diện tích 7,7 triệu ha rừng tự nhiên và có thể tận
dụng trong 2,2 triệu ha rừng trồng.
Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2003), một trong những tiêu chí
thực hiện GCP “thực hành khai thác tốt cho cây thuốc”(Good Collection Practices for
Medicinal Plants) là không khai thác cây thuốc tự nhiên trong các vùng rừng đã được qui
hoạch. Vì thế, việc qui hoạch nguồn cây thuốc tự nhiên để khai thác bền vững cũng chỉ
được thực hiện trong phạm vi 7,7 triệu ha rừng kể trên. Diện tích rừng được phép khai
thác cây thuốc mọc tự nhiên (7,7 triệu ha) hiện nằm rải rác khắp các tỉnh miền núi ở cả
miền Bắc và miền Nam.
Căn cứ vào kết quả điều tra và bản đồ hiện trạng rừng của ngành Lâm nghiệp, tiến
hành quy hoạch thành các vùng khai thác lâu dài nguồn cây thuốc mọc tự nhiên. Có thể
quy hoạch theo từng tỉnh hoặc theo vùng 2 – 3 tỉnh liền kề. Về diện tích mỗi vùng cũng
không cố định mà tùy thuộc vào diện tích rừng có cây thuốc mọc tập trung.
Nội dung quy hoạch trong mỗi vùng gồm:
- Khoanh vùng, xác định diện tích rừng có các loài cây thuốc có nhu cầu khai thác
mọc tập trung có sản lượng còn khả năng khai thác.
- Điều tra, kiểm kê xác định được danh sách các loài cây thuốc khai thác hiện có. Đặc
biệt quan tâm đánh giá:
+ Các loài cây thuốc có nhu cầu khai thác sử dụng, xác định trữ lượng làm cơ sở xây
dựng kế hoạch khai thác và chu kỳ khai thác lần sau đối với mỗi loài, phù hợp với yêu cầu
bảo vệ và quản lý tài nguyờn rừng phục vụ mục tiêu khai thác bền vững.
+ Xác định các loài cây thuốc nằm trong diện bảo tồn ở Việt Nam để xây dựng kế
hoạch bảo vệ không khai thác và phát triển trồng thêm
b. Phát triển vùng trồng cây thuốc
Cơ sở để xác định cây thuốc chủ yếu
Trong phần dự báo về nhu cầu dược liệu đó trình bày ở phần nhu cầu thị trường
dược liệu. Dựa trên kết quả thống kê nhu cầu dược liệu cho Y dược cổ truyền, nguyên liệu
cho sản xuất công nghiệp dược, mỹ phẩm, hương liệu và thực phẩm chức năng, và nhu
cầu dược liệu cho xuất khẩu. Dựa vào các công trình nghiên cứu khoa học về dự báo mô
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hình bệnh tật cũng như triển vọng sử dụng các loại thuốc sản xuất từ dược liệu để tính
toán các nhu cầu về các loại thuốc thiết yếu trong đó có sử dụng dược liệu.
Trên cơ sở danh mục những cây thuốc có ở Việt Nam (5117 loài theo kết quả điều
tra của Viện Dược liệu năm 2015), dựa vào Danh mục vị thuốc y học cổ truyền thiết yếu
của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm
2008 và Danh mục dược liệu đang sử dụng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Việt Nam, trong
giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhin đến năm 2030 cần tập trung phát triển trồng khoảng
60-120 loài cây thuốc chủ yếu .
Quy hoạch tổng thể các vùng trồng cây thuốc tập trung
Xác định cơ cấu cây trồng, với các loại cây thuốc dự kiến sẽ phát triển trên các vùng
sinh thái và đất đai phù hợp cho từng loài trên các vùng khác nhau :
+ Vùng khí hậu á nhiệt đới núi cao:
- Vùng khí hậu á nhiệt đới núi cao phía Bắc với 2 dãy núi cao Hoàng Liên Sơn có
đỉnh Fansipan cao 3584 m và nhiều đỉnh cao trên dưới 3000 m, dãy Tây Côn Lĩnh có đỉnh
Bioc cao..2854m. Phía nam với 2 dãy núi cao là Ngọc Linh có đỉnh Ngọc Linh cao
2598m và nhiều đỉnh cao trên 2000m, dãy Lang Biên có đỉnh Bi Đúp cao 2287m, đỉnh
Lang Biên 2167m và nhiều đỉnh cao gần 2000m.Các tỉnh nằm trong đai cao của những
dãy núi này còn thảm thực vật rừng nguyên sinh lưu giữ thành phần cây thuốc tự nhiên
khá phong phú. Song, do khai thác kiệt trong nhiều năm nên sản lượng của mỗi loài còn
rất ít, để có nguyên liệu cho sản xuất thuốc cần phải đưa dần vào trồng tập trung. Đai khí
hậu này phù hợp cho nhập trồng nhiều loài cây thuốc có nguồn gốc phía Bắc.
- Quy hoạch vùng trồng tập trung vào vùng có truyền thống trồng cây thuốc lâu nay.
Vùng núi cao lạnh quanh năm là: Vùng Sìn Hồ - Lai Châu, vùng Sa Pa - Lào Cai. Vùng
Tumorong -Kôn Tum. Trong đó, vùng Sa Pa tập trung sản xuất giống, vựng Sìn Hồ và
Tumorong tập trung sản xuất dược liệu. Vùng núi lạnh kéo dài là: Bắc Hà- Lao Cai,
Hoàng xu phì-Hà Giang, Mộc Châu- Sơn La, Đà Lạt- Lâm Đồng là những vùng sản xuất
dược liệu.
Vùng Sa Pa - Lào Cai , Sìn Hồ - Lai Châu và Tumoron - Kon Tum
Vùng khí hậu á nhiệt đới núi cao điển hình, nhiệt độ trung bình năm 15,2 - 15,9oC,
mùa đông lạnh nhiệt độ trung bình dưới 10oC, có nhiều ngày sương muối và đôi khi có
tuyết rơi ở độ cao 1600 m trở lên. Mưa vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, lượng mưa
trung bình năm 2783 – 2833 mm/năm, đai cao 1800 m trở lên lượng mưa trên
3000mm/năm. Độ ẩm cao bình quân năm 85 - 87%. Đất chủ yếu thuộc nhóm feralis dầu
mùn, dưới tán rừng có thảm cây mục chậm phong hoá dầy.
Cây thuốc nhập nội có xuất xứ phía Bắc, nhu cầu ẩm cao, đều phát triển được trên
hai vùng Sapa và Sìn Hồ. Điều kiện diện tích đất khu vực Sapa dốc và chia cắt mạnh, nằm
trong vùng du lịch nên tập trung sản xuất giống cây thuốc đáp ứng cho nhu cầu cả nước.
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Khu vực Sìn Hồ - Lai Châu có diện tích đất khá bằng phẳng, ít bị chia cắt, độ dốc thấp phù
hợp cho phát triển vùng nguyên liệu hàng hoá.
Cây thuốc phát triển trên vùng này là :
Cây nhập nội: Actisô, độc hoạt, đương quy, hoàng bá, đỗ trọng, mộc hương
Cây bản địa: Chè dây, Đảng sâm, Nữ lang, ô đầu, Tục đoạn,Sâm Việt Nam, Ngũ vị
tử, Hoàng liên
Vùng Bắc Hà (Lào Cai)-Hoàng Xu Phì (Hà Giang), Mộc Châu - Sơn La và Đà
Lạt - Lâm Đồng
Vùng khí hậu núi cao có mùa đông lạnh nhiệt độ trung bình năm 18,2oC, mưa mùa
hè với lượng mưa không cao trung bình năm 1700 mm, độ ẩm trung bình năm 86%. Đây
là vùng có nền đất đỏ bazan (Đà Lạt Lâm Đồng, Mộc Châu Sơn La) độ dốc thấp, diện tích
rộng, khá bằng phẳng, là vùng thích ứng cho phát triển nhiều loại cây công nghiệp trong
đó có cây thuốc theo hướng sản xuất hàng hoá. Khu vực Bắc Hà Lao Cai lên Hoàng Xu
Phì Hà Giang có nền đất feralis trên nền đá Macma, . Đây là vùng phù hợp cho phát triển
nhiều cây thuốc được nhập nội từ phương bắc như Bạch truật, Đan sâm, Đương
quy…nhiều cây thuốc bản địa lấy củ. Những năm 60 đến 90 của thế kỷ 20 nông trường
dược liệu Bắc Hà đã phát triển sản xuất nhiều loại dược liệu quý chủ đạo là Bạch truật.
Cây thuốc ưa khí hậu mát và khô hoặc ẩm vừa phải trồng trong vùng khí hậu này là
phù hợp. Hầu hết các cây thuốc lấy hạt và lấy củ đều thích hợp trồng trong vùng này.
Cây nhập nội: Actisô, Bạch chỉ, Bạch truật, Độc hoạt, Đương quy, Mộc hương, Địa
hoàng, Huyền sâm, Ngưu tất . Cây bản địa: Đảng sâm, ô đầu, Tục đoạn, Ngũ vị tử, Nữ
lang…
+ Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh
Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh bao gồm toàn bộ các tỉnh miền
Bắc Việt Nam . Được chia ra các tiểu vùng sinh thái dựa trên số tháng khô hạn trong năm.
Vùng này thảm thực vật rừng tự nhiên đã bị khai thác kiệt và phần lớn đã chuyển sang
rừng trồng, đồi trọc và đất nương rẫy, loại trừ diện tích vườn quốc gia và một phần diện
tích khu bảo tồn thiên nhiên. Đây là vùng có khả năng phát triển nhiều loài cây thuốc bản
địa, nguồn nhân lực đông và có khả năng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật. Do có mùa đông lạnh
nên nhiều loài cây thuốc á nhiệt đới có thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 240 ngày) đều có
thể trồng được. Là vùng có nền đất rất đa dạng: đất feralis đỏ vàng trên các nền đá mẹ
khác nhau, đất bạc mầu, đất phù sa bồi tụ, đất phù sa cổ, đất chua phèn … nên có thể bố trí
trồng nhiều loài cây thuốc trên nhiều vùng cụ thể theo yêu cầu sinh thái và đất đai của
loài.
Vùng sinh thái này có thể chia ra 2 tiểu vùng sinh thái dựa trên nền đất canh tác và
chế độ khô hạn là: (i)Vùng trung du núi thấp phía bắc, nền đất feralis đỏ vàng là chủ đạo
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với các vùng quy hoạch là Bắc Giang, Bắc Can, Hoà Bình và Sơn La. (ii) Vùng đồng bằng
bắc bộ nền đất phù sa bồi tụ, phù sa cổ là chủ đạo với các vùng quy hoạch là Hà Nội, Hưng
Yên, Hải Dương và Thái Bình.
Vùng Bắc Giang - Bắc Kạn - Hoà Bình
Vùng khí hậu điển hình trung du - núi thấp phía bắc, khí hậu nhiệt đới gió mùa có
mùa đông lạnh mưa mùa hè. Nhiệt độ trung bỡnh năm 22,5oC, có mùa đông lạnh từ tháng
11 đến tháng 4 năm sau, trong đó từ tháng 12 đến tháng 2 nhiệt độ trung bình thông
thường không quá 20oC. Vũ lượng mưa rất biến đổi, thấp nhất như vùng Chợ Ró - Bắc
Cạn là 1343 mm/năm và cao nhất như vùng Bắc Quang - Hà Giang là 4802 mm/năm,
trung bình 1760 mm/năm. Độ ẩm trung bình năm 84%. Mùa mưa tập trung từ tháng 5 đến
tháng 9. Nền đất chủ yếu feralis đỏ vàng trên núi phần lớn đã bị rửa trôi thành đất bạc
mầu, độ pH thấp. Đây là vùng thích ứng phát triển nhiều loài cây thuốc, nhất là các giống
bản địa. Cây nhập nội phương bắc có thời gian sinh trưởng ngắn (4 đến 6 tháng) có thể
trồng trong vụ đông xuân, như Địa hoàng, Ngưu tất, Trạch tả …
Cây thuốc phát triển trên vùng này gồm: Ba kích, Bồ bồ, Địa liền, Đinh lăng, Gấc,
Hy thiêm, ích mẫu, Kim ngân, Kim tiền thảo, Má đề, Râu mèo, Thanh cao, Dây thìa canh,
Giảo cổ lam…
Vùng Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương
Vùng Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương là vùng châu thổ đồng bằng Bắc bộ điển
hình, khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh, nhiệt độ trung binh năm 23,3oC, có 4
- 5 tháng mùa đông xuân (tháng 12 đến tháng 3) nhiệt độ trung bình không quá 20oC nên
có thể trồng được nhiều loài cây ưa mát có thời gian sinh trưởng dưới 5 - 6 tháng. Vũ
lương mưa của vùng trung binh năm 1650 mm/năm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9. Ẩm
độ trung bình năm 84%. Đây là vùng đất được hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi
tụ phù sa, chủ yếu là đất phù sa cổ, đất phù sa bồi tụ ven sông. Nhân dân trong vùng có
trình độ canh tác cao, nhanh nhậy chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng tiến bộ kỹ
thuật nên nhiều cây thuốc bắc đã được trồng trên diện tích lớn, thâm canh cao khai thác
khí hậu mát mùa đông xuân như: Đương quy, Bạch chỉ, Bạch truật, Cát cánh, Ngưu tất,
Trạch tả, Địa hoàng… Nhiều cây thuốc bản địa được đưa vào sản xuất xen canh gối vụ,
khai thác triệt để lợi thế đất đai và trình độ canh tác của vùng.
Cây bản địa: Địa liền, Đinh lăng, Gấc, Hoài sơn, ích mẫu, Má đề, Râu mèo,dây thìa
canh
+ Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa mùa hè
Vùng này gồm toàn bộ khu vực tây nguyên có nền đất đỏ ba zan là chủ đạo, tầng đất
dầy tơi sốp dàu mùn phù hợp cho nhiều loài cây thuốc. Tuy vậy, đây là vùng có mùa khô
hạn khá dài, nhiều nơi có 4 - 5 tháng hạn, trong đó 1 - 2 tháng khô kiệt trong năm nên
nước tưới là khâu then chốt cho quy hoạch vùng trồng dược liệu.Vùng phát triển dược
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liệu : Di linh, Bảo lộc- Lâm đồng, An khê, Kbang- Gia lai, M.Drak, Krông Bông,
Eakar– Đắc lắc.
Nhiệt độ trung bình năm 23oC, lượng mưa trung bình nẳm 2100mm/n, độ ẩm trung
bình năm 81,5%.Mùa mưa từ háng 5 đén tháng 10. Đất chủ yếu là đất đỏ bazan tầng canh
tác dầy, độ dốc thấp, ít phân cắt phù hợp với nhiều loại cây công nghiệp trong đó có cây
thuốc. Cây thuốc phát triển trên vùng này là: Cây nhập nội:
Sả các loài
Cây bản địa: Gấc, Nghệ vàng, Nhàu, Trinh nữ hoàng cung, Xuyên tâm liên
+ Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa mùa thu đông.
Vùng Quảng Nam – Khánh Hoà có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa mùa thu –
đông(tháng 8-12). Nhiệt độ trung bình năm 25,5oC, lượng mưa giảm dần từ bắc vào nam,
vũ lượng trung bình 1850 mm/năm, độ ẩm trung bình 82%/năm. Mùa mưa kéo dài từ
tháng 8 đến tháng 12, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà mùa mưa đến chậm hơn 1 tháng( từ
tháng 9 đến tháng 12). Đây là dải chạy dài ven biển tựa lưng vào dãy Trường Sơn , diện
tích đồng bằng hẹp ven sông, chủ yếu là đất feralis trên đồi núi thấp phần lớn đã bạc mầu
vì bị rửa trôi do mất thảm rừng. Vùng phát triển dược liệu: Trà My-Quảng Nam; Trà
bồng-Quảng Ngãi; Tuy Hòa- Phú Yên; Diên khánh- Khanh Hòa.
Cây thuốc phát triển cho vùng này gồm :
Cây thuốc bản địa: Cà gai leo, Diệp hạ châu, Đinh lăng, Gấc, Hoài sơn, Kim tiền
thảo, Má đề, Mã tiền, Nghệ vàng, Nhàu, Sa nhân
KẾT LUẬN
Do khai thác liên tục nhiều năm, khai thác không chú ý bảo vệ tái sinh và nhiều
nguyên nhân tác động khác đã làm cho nguồn cây thuốc tự nhiên ở Việt Nam suy giảm
nghiêm trọng. Hầu hết các cây thuốc có giá trị sử dụng và kinh tế cao nhanh chóng bị cạn
kiệt. Đó là hậu quả của việc khai thác quá mức, khối lượng khai thác hàng năm vượt quá
khả năng tái sinh bù đắp tự nhiên. Như các loài Vàng đắng, Hoàng tinh, Hà thủ ô đỏ, Đảng
sâm, Ba kích, Thiên niên kiện, Thạch/Thủy xương bồ... Đặc biệt là những cây được khai
thác đưa vào sản xuất công nghiệp, như Vàng đắng, Thanh cao, Kim tiền thảo, Hoàng
đằng, Bình vôi, Diệp hạ châu, Chè dây... mức độ bị suy giảm thường nhanh hơn.Vì thế
việc khai thác tự nhiên phải được quy hoạch và quản lý chặt chẽ theo tiêu chí thực hành
thu hái tôt (GCP)của WHO quy định.
Để quản lý chất lượng dược liệu và cung ứng đủ nhu cầu thị trường phải sớm đưa tất
cả các loài cây làm thuốc chủ yếu vào trồng trọt. Việc quy hoạch vùng trồng và quản lý
cây trồng làm thuốc theo tiêu chí GACP-WHO là cấp thiết.Cần sớm ban hành chính
sách ưu đãi vùng trồng cây thuốc và nền công nghiệp chế biến dược liệu nhằm đẩy
nhanh tốc độ phát triển nguyên liệu dược đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất
khẩu trong thời gian tới..
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ABSTRACT
A trial with nine wormwood accessions was installed to carry out a systematic
evaluation of intraspecific diversity. Six morphological features, essential oil (EO)
yield, thujone content were measured, besides, 11 RAPD and 15 ISSR molecular
markers were tested to determine the genetic diversity of the accessions. The
experiment was carried out in open field in 2016.
Accession “Pákozd” exhibited largest growth (64.9 cm) and genotype
“Norwegen” was the smallest (29.9 cm). This latter accession had also the smallest but
thickest leaves. Concerning morphological features, the Norwegian population was the
most homogenous one (CV%: 10.6 – 20.1) while “Belgien” brought about largest
variability (CV%: 18.4 – 45.3).
Based on EO yield, the studied accessions were divided into three significantly
diverse groups. Highest yield was produced by “Spanish” accession (3.215ml/100g),
“Norwegen” and “Belgien” produced medium values (1.569-1.892 ml/100g) and six
accessions showed EO yields below 1% (0.349-0.832 ml/100g). Three accessions
(“Leipzig”, “Belgien” and “Norwegen”) had high amount of thujone in the oil (50-89%)
while in all other accessions thujones were absent or present only below 1%. “Belgien”
accession had balanced ratio of - and -thujones while in the other ones -thujone was
the absolute main component.
The study confirmed the large intraspecific variability of wormwood but revealed
that it is not definitely connected to geographical origin of the populations.
Abbreviations:
EMA-HMPC: European Medicines Agency – Committee on Herbal Medicinal
Products; CV: Coefficient of Variation; EO: Essential oil
Key words: essential oil, leaf shape, thujone
1. INTRODUCTION
Artemisia absinthium (Compositae) is a perennial herb, growing to 40-150 cm in
height (Maw, Thomas, and Stahevitch, 1985) and developing abundantly branching
shoots. Wormwood oil has been used for centuries as anthelmintic, anticold,
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anti-inflammatoy, antimicrobial, antidepressant, digestive, carminative, choleretic drug,
curing insect and spider bites, herpes and parasitic worm infections (Guarrera, 2005;
Goud and Swamy, 2015). The indications of EMA-HMPC (2009) monograph include
temporary loss of appetite and gastro-intestinal disorders.
The species exhibit a very large intraspecific variability concerning its
morphological traits and active ingredients. Systematic research is however, rather
scarce on this aspect, except references on essential oil composition. Studies on
morphological and anatomical features of the genus detected significant marker
characteristics of selected species within the genus. Thus, Haghighi and co-workers
(2014) used seven morphological characters such as leaf type, leaf colour on adaxial and
abaxial surfaces, attachment of capitalism, etc. to differenciate 15 species including A.
absinthium. Other investigations focused on leaf anatomy as important qualitative
feature in classification of this species (Mehrotra et al., 1990; Nazar and Mahmood
2011). Noorbakhsh and co-workers (2008) described 13 leaf characteristics in 28
species of Artemisia, but they had no stable relationship with taxonomy.
The most important active constituents of the herb are volatile compounds and
bitter substances. The major volatile components of wormwood are thujone, myrcene,
sabinene, trans- and cis-epoxyocimene, trans-verbenol, carvone, sabinyl acetate and
chrysanthenyl acetate. However, numerous studies have shown that Artemisia
absinthium displays significant intraspecific variation in the terpenic constituents and
the spectrum is varying from region to region (Basta, et al 2007; Mohammadi et al.,
2015). Quantitative evaluation of phytochemical diversity of wormwood populations
from different natural geographic areas supports the existence of distinct natural
chemotypes within the species. Wormwood is usually known and reported to be rich in
bicyclic monoterpene thujone (Juteau et al., 2003; Meschler and Howlett, 1999). The
presence and concentration of both isomeric forms - and -thujones in the oil were
described by several authors. Nin et al. (1995) and Juteau et al. (2003) defined
characteristic “pure” thujone chemotype while on the other side, absence of thujones in
wormwood oil was reported also several times by Orav and co-workers (2006), Carnat
et al. (1992), Ariño et al. (1999c) etc. Because of restricted concentration of thujones in
food products (EU Council Directive, 1988), these thujone-free chemotypes might raise
considerable attention.
Wild growing plants assure rich resources for optimising the plant raw for diverse
utilization areas. Optimisation of the raw material; however, presumes the thoroughly
knowledge on the genotypes used in breeding programs and production. The objective
of our study was the comparison and better recognition of 9 genestock accessions
originating from different European regions.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Plant material and cultivation
Plant material for the study included genebank collections, market items and seeds
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collected from wild habitats (Table 1.). Propagation was carried out by seed sowing in
March 2016 and seedling raising in greenhouse for 2 months. The seedling with 5-6
leaves were planted into open field plots in June, installing three replicates at the
Experimental Station of Szent István University, in Budapest. The soil is sandy-loam,
pH 7.8, humus content low. The plants were grown without additional fertilization;
mechanical weed control and irrigation were assured in dry periods. Measurements and
sampling were carried out at the beginning August at vegetative stage. 10 individuals
from each accession were randomly chosen to evaluate and harvest. Details of the
measurements are described below.
Table 1: List of the investigated A.absinthium accessions
Accession
Origin of population
No.

Sign

1

Belgien

Accession of Gatersleben genebank (collected in Belgium)

2

Csór

Wild collected population: Csór, Hungary

3

English

Market item from England (‘Premier seeds direct’ company)

4

Hungarian

Market item from Hungary (‘Herbaria’ company)

5

Leipzig

Accession of Gatersleben genebank (collected in Germany)

6

Norwegen

Accession of Gatersleben genebank (collected in Norway)

7

Pákozd

Wild collected population: Pákozd, Hungary

8

Spanish

Wild collected population: Teruel, Spain

9

Wild Soroksár

Wild collected population: Soroksár, Hungary

2.2. Essential oil extraction
After the morphological measurements, the shoots of each individual were cut at
about five cm height above the soil surface. The plant material was dried at room
temperature (20-250C) in shade for two weeks. Leaves were separated from stem parts
and only the former ones were used for essential oil distillation.
Plant samples (g) were distilled in a Clevenger-type apparatus according to the
method recommended by the VII. Hungarian Pharmacopoeia. Essential oils were
extracted from 50g dried leaves of each accession by hydro-distillation (500 ml water)
for 2.5 hours. The oils were collected, stored in an airtight vial and kept in a refrigerator
at 40C until the analysis.
2.3. Gas chromatography
The GC analyses were carried out using an Agilent Technologies 6890 N
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instrument equipped with HP-5 and HP-5MS capillary columns (5% phenyl, 95%
dimethyl polysiloxane, length: 30 m, film thickness: 0.25 m, id. 0.25 mm), programed
as follows: initial temperature 600C, then by a rate of 30C/min up to 2400C; the final
temperature was kept for 5 min; injector and detector temperature: 2500C; carrier gas:
helium (constant flow rate: 1 mL/min); split ratio: 30:1.
2.4. Mass spectrometric analysis
GC-MS analyses were carried out using an Agilent Technologies 6890N GC
equipped with an Agilent Technologies MS 5975 inert mass selective detector and an
ionization energy of 70 eV. The MS were recorded in full scan mode that revealed the
total ion current (TIC) chromatograms. - and -Thujone content were identified by
linear retention indices that were calculated using the generalized equation of Van Den
Dool and Dec. Kratz (1963) by using NIST MS Search 2.0 library and Adams mass
spectra library (P. Adams, 2007).
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Characteristics of the essential oil
Essential oil yield
The essential oil yield of the investigated accessions was 1.107 ml/100g as a
mean, however, it varied on a large scale, between 0.349 ml/100g (“Wild Soroksár”)
and 3.215 ml/100g (“Spanish”). According to ANOVA test of between-subjects effects
for this trait, significant differences could be detected among accessions: F(8;81)=58.707
(p<0.001). The Tukey test provided 3 subsets at p=0.05 significance level (Table 2.).
Based on this, all accessions from Hungary together with “English” and “Leipzig” are
statistically equal, practically below 1%. Among them, highest mean value was reached
by “Leipzig” and lowest level by “Wild Soroksár”. In general, these values correspond
to former data of Orav and co-workers (2006) who obtained 0.1–1.1% essential oil from
plant material coming from different European regions or to the reference of Basta et al.
(2007) about Greek wild plants (0.31%).
Relatively high concentrations of 1.569 ml/100g and 1.892 ml/100g were
determined from accessions “Norwegen” and “Belgien”, respectively. These results are
similar to the findings of Msaada and co-workers (2015) in Tunisia who described an
essential oil content of 1.1- 1.46% in wild growing plants. Also plant material from
Cuba produced similar yield (1.25%), (Pino et al., 1997). The “Spanish” accession in
our study presented an exceptionally high level of volatile compounds which is
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significantly different from each of the other ones (3.215 ml/100g). This highest level
could hardly be found in the literature.
The “Spanish” accession was the most homogenous one in term of essential oil
yield (CV%=12%) while the largest variability was determined in the population
“Leipzig” from Germany (CV%=64.4%).
Our results ascertain that the yield of essential oil of wormwood may differ
considerably depending on the investigated plant material (Nguyen and Németh, 2016).
At the same time, it can be concluded that the differences are based on genetic
variability instead of being the result of diverse ecological conditions as they have
manifested themselves in the same environment at our experimental site.
Table 2: Essential oil yield (ml/100g DM) of dried leaves of the studied Artemisia
absinthium accessions grouped according to the Tukey test
Subset
Wormwood accessions

N
1

2

Wild Soroksar

10

0.3490

Hungarian

10

0.3620

Csor

10

0.5210

Pakozd

10

0.5530

English

10

0.6750

Leipzig

10

0.8320

Norwegen

10

1.5690

Belgien

10

1.8920

Spanish

10

Sig.

3

3.2150
.152

.662

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. The error term is: Mean Square(Error) = 0.156.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000. b. Alpha = 0.05

Thujone content
Both isomeric forms of thujone, - and -thujone were determined and quantified
in all studied wormwood oils. There are well established differences among the oils.
Three accessions (“Leipzig”, “Belgien” and “Norwegen”) have high amount of thujones
in the oil while in case of all other accessions thujones were absent or present only in
53

trace amounts (below than 1%). Highest proportions (up to 91.55%) were found in an
individual of “Belgien”. It seems to be a unique chemical character which may be
detected only by individual sampling like in our study.
Table 3: Thujone contents of the studied A. absinthium accessions (GC area %)
-thujone

-thujone

Accession
Min.

Max.

St.dev.

Min.

Max.

St.dev.

Belgien

0.00

51.68

33.24

0.00

89.89

30.09

Csor

0.00

0.27

0.18

0.00

0.30

0.12

English

0.00

0.25

0.63

0.00

1.92

0.63

Hungarian

0.00

0.27

0.10

0.00

0.70

0.24

Leipzig

0.00

0.75

0.72

0.00

84.44

32.51

Norwegen

0.00

24.83

10.60

0.00

26.77

9.72

Pakozd

0.00

0.12

0.04

0.00

0.19

0.08

Spanish

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.02

Wild Soroksar

0.00

0.13

0.05

0.00

2.12

0.67

Mean

0.00

3.33

0.00

14.56

Among the thujone chemotypes, in the oils of accessions “Leipzig” and “Belgien”
-thujone content was much higher than that of the  isomer. In these spectra -thujone
varied from 50% to 89% of total oil while -thujone was observed in less than 2% of
total area percentage of the investigated oils. The majority of the references on
wormwood indicate similar tendency. Blagojević et al. (2006) investigated Serbian
natural populations and brought about 63.4% concentration for -thujone with 0.4% for
-thujone.
“Belgien” accession has balanced percentages of both forms of thujone which
may be compared to the data of Rezaeinodehi and Khangholi (2008) on wild collected
Iranian wormwood: 18.6% and 23.8%, for - and -thujones, respectively. The
remaining genotypes of our study (all accessions from Hungary, “English” and
“Spanish”) however, can be declared as “thujonless” ones because thujones could not be
demonstrated among the main components of their oils. Several authors reported oil
composition without or with trace amounts of thujones. These samples included raw
material from different regions of the word, e.g. Estonia (Orav et al., 2006), France
(Carnat et al., 1992), Cuba (Pino et al., 1997) etc.
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4. CONCLUSIONS
The yield of the EO demonstrated similarly large differences among genotypes, it
was determined between 0.349 and 3.215 ml/100g. Beside, intra-accession differences
were also considerable, even higher than in case of the morphological traits: CV for EO
yield ranged between 18.4% and 64.4%. The three groups representing significantly
different levels of this yield do not seem to be in any connection with the origin of the
accession. The genotypes showing significantly similar values such as “Norwegen” and
“Belgien” are both genebank accessions of presumably wild origin, thus no obvious
relationship with each other. In the largest group of relatively low EO yield all the
Hungarian wild growing population can be found, however, they are grouped together
with geographically very distinct origins such as the English and the German one.
Unfortunately, the former accession has been obtained from a market item, thus may not
represent a natural habitat. Further systematic study would be necessary to establish any
tendency for the yield of EO in connection with geographical directions.
Especially interesting is the variation concerning thujone content of the EO. Our
results demonstrate that thujone is not necessarily the main compound of the essential
oil of wormwood as it is frequently interpreted by Lachenmeier et al. (2006). Among
the 9 investigated accessions only three ones accumulated considerable concentrations of
thujones in their essential oil. The variability for thujone content exceeded both that of the
morphological traits and that of the accumulation level of volatile compounds: e.g. in
accession “Belgien” no individuals were found without thujones while in accession
“Leipzig” the individual deviations ranged from 0.0% till 86.2%. As for the isomers,
-thujone proved to be the major one, in some cases -thujone reached comparable
percentages, however, no sample was found where this latter one would have been the
only isomer. Based on the accumulation level of thujone and its two isomers, it seems to
be relevant defining the following chemotaxonomic groups of the species:
 High content of -thujone (above 50%)+ low content of - thujone (below 10%),
 Medium content of -thujone (from 10 to 50%)+ medium content of - thujone
(from 10 to 50%),
 Low content of -thujone (below 10 %)+ low content of - thujone (below 10%).
As the minimum values depend to some extent to the sensitivity of the equipment
and investigation parameters, it does not seem reasonable to identify an absolute zero
variant in this respect.

55

REFERENCES
Ariño, A., Arberas, I., Renobales, G., Arriaga, S., & Dominguez, J. B. (1999c).
Essential Oil of Artemisia absinthium L. from the Spanish Pyrenees. Journal of
Essential
Oil
Research,
11(2),
182–184.
https://doi.org/10.1080/10412905.1999.9701105
Basta, A., Tzakou, O., Couladis, M., & Pavlović, M. (2007). Chemical Composition of
Artemisia absinthium L. from Greece. Journal of Essential Oil Research, 19(4),
316–318. https://doi.org/10.1080/10412905.2007.9699291
Blagojević, P., Radulović, N., Palić, R., & Stojanović, G. (2006). Chemical
Composition of the Essential Oils of Serbian Wild-Growing Artemisia absinthium
and Artemisia vulgaris. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(13),
4780–4789. https://doi.org/10.1021/jf060123o
Carnat, A.-P., Madesclaire, M., Chavignon, O., & Lamaison, J.-L. (1992).
cis-Chrysanthenol, A Main Component in Essential Oil of Artemisia absinthium
L. Growing in Auvergne (Massif Central), France. Journal of Essential Oil
Research, 4(5), 487–490. https://doi.org/10.1080/10412905.1992.9698115
DeWolf, G. P. (1968). Notes on making an herbarium. Arnoldia, 28(8/9), 69–111.
EMA-HMPC. (2009). Community Herbal Monograph on Artemisia absinthium L.,
Herba. Committee on Herbal Medicinal Products, European Medicines Agency.
EU Council Directive. (1988). Council Directive 88/388/EEC of 22 June 1988 on the
approximation of the laws of the Member States relating to flavourings for use in
foodstuffs and to source materials for their production. Official Journal L,
184(15/07), 61–66.
Goud, B. J., & Swamy, B. C. (2015). A review on history, controversy, traditional use,
ethnobotany, phytochemistry and pharmacology of Artemisia absinthium Linn.
International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied
Sciences, 4, 77–107.
Haghighi, A. R., Belduz, A. O., Vahed, M. M., Coskuncelebi, K., & Terzioglu, S.
(2014).
Taxanomy
of
Artemisia
(Asteraceae).
Retrieved
from
http://www.agricultforest.ac.me/data/20140628-10%20Haghighi%20et%20al.pdf
Juteau, F., Jerkovic, I., Masotti, V., Milos, M., Mastelic, J., Bessière, J.-M., & Viano, J.
(2003). Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Artemisia
absinthium from Croatia and France. Planta Medica, 69(2), 158–161.
https://doi.org/10.1055/s-2003-37714
Lachenmeier, D. W., Emmert, J., Kuballa, T., & Sartor, G. (2006). Thujone—Cause of
absinthism?
Forensic
Science
International,
158(1),
1–8.
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2005.04.010
Lewontin, R. C. (1972). The Apportionment of Human Diversity. In T. Dobzhansky, M.
K. Hecht, & W. C. Steere (Eds.), Evolutionary Biology (pp. 381–398). Springer
US. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9063-3_14

56

Maw, M. G., Thomas, A. G., & Stahevitch, A. (1985). The biology of Canadian weeds:
66. Artemisia absinthium L. Canadian Journal of Plant Science, 65(2), 389–400.
Meschler, J. P., & Howlett, A. C. (1999). Thujone exhibits low affinity for cannabinoid
receptors but fails to evoke cannabimimetic responses. Pharmacology
Biochemistry and Behavior, 62(3), 473–480.
Mohammadi, A., Sani, Ta., Ameri, A., Imani, M., Golmakani, E., & Kamali, H. (2015).
Seasonal variation in the chemical composition, antioxidant activity, and total
phenolic content of Artemisia absinthium essential oils. Pharmacognosy
Research, 7(4), 329. https://doi.org/10.4103/0974-8490.158441
Msaada, K., Salem, N., Bachrouch, O., Bousselmi, S., Tammar, S., Alfaify, A., …
Marzouk, B. (2015). Chemical Composition and Antioxidant and Antimicrobial
Activities of Wormwood (Artemisia absinthium L.) Essential Oils and Phenolics.
Journal of Chemistry, 2015, 2015, e804658. https://doi.org/10.1155/2015/804658,
10.1155/2015/804658
Nguyen, H. T., & Németh, Z. É. (2016). Sources of variability of wormwood (Artemisia
absinthium L.) essential oil. Journal of Applied Research on Medicinal and
Aromatic Plants. https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2016.07.005
Nin, S., Arfaioli, P., & Bosetto, M. (1995). Quantitative Determination of Some
Essential Oil Components of Selected Artemisia absinthium Plants. Journal of
Essential
Oil
Research,
7(3),
271–277.
https://doi.org/10.1080/10412905.1995.9698518
Orav, A., Raal, A., Arak, E., Muurisepp, M., & Kailas, T. (2006). Composition of the
essential oil of Artemisia absinthium L. of different geographical origin. In
Proceedings-estonian academy of sciences chemistry (Vol. 55, p. 155).
Pino, J. A., Rosado, A., & Fuentes, V. (1997). Chemical Composition of the Essential
Oil of Artemisia absinthium L. from Cuba. Journal of Essential Oil Research,
9(1), 87–89. https://doi.org/10.1080/10412905.1997.9700720
Rezaeinodehi, A., & Khangholi, S. (2008). Chemical Composition of the Essential Oil
of Artemisia absinthium Growing Wild in Iran. Pakistan Journal of Biological
Sciences, 11(6), 946–949. https://doi.org/10.3923/pjbs.2008.946.949
Robert P. Adams, PhD. (2007). Identification of Essential Oil Components By Gas
Chromatography/Mass Spectrometry, 4th Edition (4th edition). Carol Stream, Ill:
Allured Pub Corp.
Van Den Dool, H., & Dec. Kratz, P. (1963). A generalization of the retention index
system including linear temperature programmed gas—liquid partition
chromatography.
Journal
of
Chromatography
A,
11,
463–471.
https://doi.org/10.1016/S0021-9673(01)80947-X

57

CHANGES IN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS,
REGENERATION ABILITY, AND POLYSACCHARIDE
CONTENT IN Tetraploid Dendrobium officinale
Authors: Phu-Long Pham1, Ying-Xue Li1, He-Rong Guo1, Rui-Zhen Zeng1,
Li Xie1, Zhi-Sheng Zhang1, Jianjun Chen2, Qing-Lian Su3, and Qing Xia3
View Less
1

Guangdong Key Laboratory of Plant Molecular Breeding, College of Forestry and
Landscape Architecture, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong
510642, China
| 2 Environmental Horticulture Department and Mid-Florida Research and Education
Center, IFAS, University of Florida, Gainesville, FL 32703
| 3 Guangzhou Flower Research Center, Guangzhou, Guangdong 510360, China

ABSTRACT
Dendrobium officinale Kimura et Migo is a famous traditional Chinese medicinal
plant. It produces various phytochemicals, particularly polysaccharides, which have
nutraceutical and pharmaceutical values. To increase its biomass production and
polysaccharide content, our breeding program has generated a series of polyploid
cultivars through colchicine treatment of protocorm-like bodies (PLBs). The present
study compared two tetraploid cultivars, 201-1-T1 and 201-1-T2, with their diploid
parental cultivar, 201-1, in an established in vitro culture system. Tetraploid ‘201-1-T1’
and ‘201-1-T2’ had shorter leaves and shorter and thicker stems and roots, and they
produced higher biomass compared with the diploid cultivar. The length and width of
stomata significantly increased, but stomatal density decreased in tetraploid cultivars.
The PLB induction rates from the stem node explants of the tetraploid cultivars were
significantly higher than those of diploid. However, the PLB proliferation of tetraploids
was lower than that of the diploid. The mean number of plantlets regenerated from
tetraploid PLBs was also lower than that of the diploid after 4 months of culture.
Polysaccharide contents in stems, leaves, and roots of 6-month-old tetraploid plantlets
were significantly higher than those of diploids. The polysaccharide content in the stem
of ‘201-1-T1’ was 12.70%, which was a 2-fold increase compared with the diploid
cultivar. Our results showed that chromosome doubling could be a viable way of
improving D. officinale in biomass and polysaccharide production.
Keywords: Chromosome doubling; colchicine; Dendrobium; polysaccharide; orchids;
protocorm-like bodies.
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INTRODUCTION
Dendrobium Sw. is one of the largest genera in the family Orchidaceae, and it
comprises more than 1500 species (Cheng et al., 2019) that are widely distributed in
Asia, Australia, and Europe and produced as ornamental flowering plants (Lam et al.,
2015). In China, Dendrobium, commonly known as “Shi Hu,” has been used as
traditional Chinese medicine for thousands of years (Cheng et al., 2019). More than 78
species of Dendrobium are native to China, and 50 of them have medicinal value (Chen
et al., 2012; Xu et al., 2013). They are a source of tonic, astringent, analgesic,
antipyretic, and anti-inflammatory substances (Cakova et al., 2017). Regarded as one of
the most famous Dendrobium in China since the Tang dynasty ≈1300 years ago, D.
officinale Kimura et Migom has been used to eliminate heat evil, remediate stomach
problems, moisten the lung, relieve cough, nourish the body, and prolong lifespan
(Alonso-Sande et al., 2009; Wang et al., 2018; Yuan et al., 2014). More than 190
compounds have been isolated from D. officinale (Tang et al., 2017), of which
polysaccharide is one of the major active constituents, exhibiting immunomodulatory
and cardioprotective activities (Dou et al., 2016; He et al., 2016). Stems usually contain
a high concentration of polysaccharide (He et al., 2017). Due to its health benefits and
long growth cycle, wild D. officinale has been exploited to near extinction. D.
officinale has been considered a threatened species and is listed as critically endangered
on the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List (Critically
Endangered A4c ver. 3.1) (Jin et al., 2016; Qian et al., 2014). Despite previous attempts
to revive D. officinale, an urgent need for conserving wild D. officinale still exists (Li et
al., 2018a; Liu et al., 2015; Teixeira da Silva et al., 2014b). To meet the demand for
commercial production, new cultivars should be developed and methods for efficient
propagation should be established (Ding et al., 2008).
Current efforts regarding D. officinale breeding include germplasm collection,
identification, evaluation, and conventional hybridization. Breeding objectives are
largely focused on improving morphological characteristics and biomass production
(Teixeira da Silva et al., 2016). Only a limited number of cultivars have been released
thus far (Chen et al., 2018). Chromosome manipulation is an effective way of orchid
improvement (Hossain et al., 2013). Because orchid seeds produce protocorm during
germination, and because in vitro regeneration induces protocorm-like bodies (PLBs)
(Morel, 1960; Teixeira da Silva et al., 2015), protocorms or PLBs can be easily treated
with colchicine for manipulation of chromosomes (Yang et al., 2013; Zhan and Cheng,
2011). PLBs are composed of many meristematic centers that differentiate into shoots
and roots (Cui et al., 2008). An advantage of propagation through PLBs is that a large
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number of plantlets can be regenerated, thus enhancing propagation efficiency (Chen
and Wei, 2018). Through colchicine treatment, autopolyploids have been induced from
several Dendrobium species,
including D.
chrysotoxum (Atichart,
2013), D.
devonianum (Li et al., 2005), D. nobile (Vichiato et al., 2014), D. ochreatum (Wang et
al., 2017), and D. officinale (Yang et al., 2013; Zhan and Cheng, 2011). Autopolyploidy
results in more floral pieces with larger petals and/or sepals, prolonged flower lifespan,
and increased fertility (Chaicharoen, 1995; Chaicharoen and Saejew, 1981; Ketsa et al.,
2001; McConnell and Kamemoto, 1993; Vichiato et al., 2014). Furthermore,
autopolyploidy enhances plant overall size, including increased leaf width and thickness
and biomass production (Chaicharoen and Saejew, 1981; del Pozo and Ramirez-Parra,
2014; Dudits et al., 2016; Jiang et al., 2014; Vichiato et al., 2007).
Chromosome manipulation of D. officinale has been primarily centered on
morphological changes, and limited attention has been given to the regeneration ability
during in vitro culture and active phytochemicals such as polysaccharide. We believe
that in addition to morphological changes, polyploidized D. officinale, such as
tetraploids, should have increased contents of polysaccharide and exhibit differences in
plant regeneration during in vitro culture. Our breeding program has produced a series
of D. officinale cultivars with different ploidy levels. The present study was performed
to test our hypothesis by comparing two tetraploid cultivars, 201-1-T1 and 201-1-T2,
with their parental diploid cultivar, 201-1, and to determine if morphological
characteristics, regeneration ability, and polysaccharide content were changed due to the
induced autopolyploidization.
MATERIAL AND METHODS
Plant materials
Diploid D. officinale hybrid 201-1 (2n = 38) and tetraploid cultivars 201-1-T1 and
201-1-T2 (2n = 76) were used in this study. Their appearance, root tip cell chromosome
numbers, and relative DNA contents that were analyzed using flow cytometry (Cui et
al., 2009) are presented in Fig. 1. The two tetraploids were selected from a regenerated
population of ‘201-1’ after the PLBs were treated with colchicine. Hybrid 201-1 has a
rapid growth rate and a desirable growth form, and it has been used as a new cultivar.
The two tetraploids have been stable during in vitro culture and in greenhouse
production.
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Fig. 1 The plantlet appearance, chromosome number in root tip cell, and relative
DNA content in leaves of the diploid (2n = 38) parental cultivar 201-1 (A–C) and
two tetraploid (2n = 76) cultivars 201-1-T1 (D–F) and 201-1-T2 (G–I) of D.
officinale.

Analysis of morphological characteristics
Young shoots (≈1 cm) derived from PLBs were grown in glass culture vessels
(height, 100 mm; diameter, 65 mm; and volume, 330 mL) containing MS medium
(Murashige and Skoog, 1962) supplemented with 2.2 μM 6-BA (6-benzylaminopurine),
0.5 μM NAA (naphthaleneacetic acid), 30 g·L−1 sucrose, 0.3 g·L−1 active carbon (AC),
and 7 g·L−1 agar with a pH of 5.8. There were five shoots per culture vessel and nine
vessels per cultivar. The experiment was arranged as a randomized complete block
design (RCBD). Each culture vessel was considered an experimental unit, each block
had three vessels per cultivar, and there were three blocks. Young shoots were
maintained in a culture room under fluorescent tube with a light intensity of 20
μmol·m−2·s−1. Six months after culture, plantlet height, stem diameter, leaf number, leaf
width and length, root number, root length, and diameter were recorded using an
electronic digital caliper. The fresh weight of entire plantlets, after roots were washed to
remove agar and blotted on paper towels, was weighed using an electronic balance.
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Determination of stomatal dimension and density
Another experiment that was identical to the aforementioned morphological
analysis was conducted, but it was used to analyze stomatal dimension and density
based on the method described by Stoddard (1965). Briefly, a drop of clear nail polish
was applied to the abaxial surface of the third leaf from the meristem per plantlet. After
drying, a piece of Scotch 3M transparent tape (Scotch 3M, St. Paul, MN) was placed on
top of dried nail polish. The polish with an imprint affixed to the tape was peeled off
and mounted on the microscope slides for observation. Stomata were viewed using a
compound biological microscope, and the images were displayed on a computer via the
microscope’s built-in camera (Moticam2306; 3.0 M Pixel USB 2.0) with Motic Images
Advanced 3.2 software (Motic Group, Hong Kong, China). Digital images of the leaf
and stomata imprints were viewed at 400× and 1000× magnification and saved as a
digital tagged image file (.tif) with 1024 × 768-pixel resolution for the later analysis.
The images of the leaf imprint were analyzed, and the stomatal lengths were measured
using Image J2 software. Fifteen images per cultivar were observed.
Evaluation of PLB induction, proliferation, and plant regeneration
Stems ≈4 to 5 cm in length were cut from ‘201-1’, ‘201-1-T1’, and ‘201-1-T2’
plantlets. After removal of leaves, the stems were decontaminated with 70% ethanol for
≈1 min. Then, they were thoroughly rinsed with sterilized distilled water for 30 s.
Finally, they were cut into segments ≈0.4 to 0.5 cm in length and inoculated on
half-strength MS medium supplemented with 0.44 μM 6-BA, 20% coconut water (CW),
30 g·L−1 sucrose, 7 g·L−1 agar, and 0.1 g·L−1 AC with a pH of 5.8. The experiment was
also set as an RCBD. Each block had three vessels per cultivar, nine stem explants per
culture vessel, and a total of three blocks. Stem explants were cultured in the dark for 1
month. The number of stem explants with PLBs were counted, and the percentage of
PLB induction was calculated based on the number of stem segments with PLBs in each
vessel divided by the total number of stem segments in the same vessel.
To assess the growth of PLBs, PLBs of each cultivar were cultured on
half-strength MS medium supplemented with 0.88 μM 6-BA, 0.5 μM NAA, 20% CW,
30 g·L−1 sucrose, and 7 g·L−1 agar, respectively, with a pH of 5.8. Again, the
experiment was an RCBD. There were 9 PLBs with a total fresh weight of 1 g per
culture vessel, 10 vessels per block, and a total of 3 blocks. They were initially cultured
in the dark for 1 month. Then, the weight of PLBs in each vessel was measured by the
electronic balance. The growth or proliferation coefficient of PLBs was calculated based
on the weight of PLBs after 1 month of culture divided by the initial weight of PLBs.
For shoot induction, 9 PLBs ≈0.3 to 0.4 cm in diameter per cultivar were cultured
on MS medium supplemented with 0.88 μM 6-BA, 0.5 μM NAA, 30 g·L−1 sucrose, 0.1
g·L−1 AC, and 7 g·L−1 agar with a pH of 5.8. The experiment was an RCBD with 10
vessels per block and a total of 3 blocks. They were maintained under a 12-h
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photoperiod with light intensity of 20 μmol·m−2·s−1 for 2 months. The initial times of
shoot formation and root formation were recorded. The numbers of shoots and roots
from each PLB were recorded after 2 months of culture.

Analysis of polysaccharides content
To determine the polysaccharide content, an experiment that was the same as the
one used for the aforementioned morphological analysis was conducted. After 6 months
of growth, polysaccharide contents in leaves, stems, and roots were measured using the
standard protocol published by Chinese Pharmacopoeia (Committee for the
Pharmacopoeia of P R China, 2015). Briefly, 50 g of the stems, leaves, and roots of
plantlets were placed in a brown envelope and dried in an electrical oven at 60 to 65 °C
to a constant weight. After being ground into powder, a 0.3-g sample was mixed in 200
mL of deionized water and refluxed in a syncore parallel reactor (Büchi, Switzerland)
for 2 h at 100 °C; after cooling, the solution was diluted to 250 mL in volumetric flask.
The solution was filtered using a vacuum filter; 2 mL of filter solution was transferred
to a centrifuge tube after adding 7 mL of absolute ethanol. Then, the tube was kept in
refrigeration at 4 °C for 1 h, followed by centrifuging at 6000 rpm for 20 min using a
centrifuge (Allegra X-15R; Beckman Coulter, Fullerton, CA). After being washed with
8 mL of 80% ethanol twice, the precipitate was dissolved in heated water and diluted to
25 mL. Then, 1 mL of the solution, 1 mL of 5% phenol, and 5 mL of pure sulfuric acid
solution were transferred to a 10-mL glass tube and well-mixed. Next, the tube was
boiled in boiling water for 20 min. After being cooled in ice water for 5 min, the
solution was transferred to the cuvette to measure the absorbance with an ultraviolet
spectrophotometer. The content of polysaccharides was calculated as glucose in the
solution. This experiment was repeated three times.
Statistical analysis
Collected data were subjected to an analysis of variance (ANOVA) using SPSS
13.0 for Windows (SPSS, Chicago, IL). When significant differences occurred, means
were separated using Duncan’s multiple range test with P < 0.05 considered significant.
RESULTS
Morphological changes
Two tetraploid ‘201-1-T1’ and ‘201-1-T2’ exhibited marked differences in several
morphological characteristics compared to diploid ‘201-1’ (Table 1). Leaf, stem, and
root lengths of the tetraploid cultivars were significantly shorter than that of the diploid
cultivar (Fig. 2). The stem and root diameters were much greater than those of the
diploid. However, leaf number, leaf width, and root number, were similar among the
three cultivars. As a result, fresh weights of the tetraploids were 2-fold higher than those
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of the diploid (Table 1). The length and width of stomata cells as well as the stomatal
area of tetraploid plants were much larger than those of the diploid cultivar, whereas the
stomatal density significantly decreased in tetraploid plants (Table 1, Fig. 2).
Table 1. Morphological and stomatal characteristics of diploid and tetraploid
cultivars of D. officinale grown under in vitro culture conditions

Fig. 2 Six-month-old plantlets, their leaves, stomatal density (400× magnification),
and stomatal size (1000× magnification) of the diploid cultivar 201-1 (A–D) and
tetraploid cultivars 201-1-T1 (E–H) and 201-1-T2 (I–L) of D. officinale.
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Differences in PLB induction, proliferation, and regeneration
Significant differences in the induction of PLBs were observed between diploid
and tetraploid cultivars. The time required to induce PLBs in the diploid was shorter
than that of the tetraploids. The PLB induction rates for tetraploids were 56.03% and
55.75% compared with 40.18% for the diploid (Table 2, Fig. 3A–C). However, there
were no significant differences between the two tetraploid lines regarding the PLB
induction time and rate.
Table 2 Induction of PLBs from stem explants of diploid and tetraploid cultivars
of D. officinale.

Fig. 3The induction (A–C) and proliferation (D–F) of protocorm-like bodies (PLBs)
and plant regeneration (G–I) from PLBs of the diploid cultivar 201-1 (A, D, G) and
tetraploid cultivars 201-1-T1 (B, E, H) and 201-1-T2 (C, F, I) of D. officinale.
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The proliferation of PLBs among the three cultivars varied significantly. The mass
of PLBs produced by the diploid was less compared with that of the two tetraploid
cultivars (Fig. 3D–F). The proliferation coefficients of the tetraploid PLBs were
significantly higher than that of the diploid: up to 3.69 and 3.03 for the tetraploids
compared with 2.31 for the diploid (Fig. 4). Furthermore, tetraploid ‘201-1-T1’
exhibited a higher PLB proliferation rate than tetraploid ‘201-1-T2’.

Fig. 4 The proliferation coefficient of the diploid cultivar 201-1 and tetraploid
cultivars 201-1-T1 and 201-1-T2 of D. officinale. Bars represent SE, and letters above
the bars indicate significant difference at P ≤ 0.05 based on Duncan’s multiple
range test.
Shoot regeneration from PLBs were also different between the diploid and
tetraploids (Table 3, Fig. 3G–I). Shoot initiation took ≈14 d in the diploid but ≈16 d in
the tetraploids (Table 3). The mean number of shoots regenerated from diploid PLBs
was significantly higher than that regenerated from tetraploid PLBs, and the time of root
initiation in the diploid occurred much earlier than that in the tetraploids.
Table 3. Shoot regeneration and root formation from protocorm-like bodies (PLBs)
of diploid and tetraploid cultivars of D. officinale.
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Differences in polysaccharide content
The polysaccharide content in stems was much greater than that in leaves, and the
content in leaves was higher than that in roots, regardless of ploidy levels.
Polysaccharide contents in stems, leaves, and roots of tetraploid cultivars were
significantly higher than those in the diploid (Table 4). The contents of polysaccharide
in stems, leaves, and roots of ‘201-1-T1’ were 2.04-fold, 2.81-fold, and 2.22-fold higher
than those in the diploid cultivar. Similarly, polysaccharide contents in stems, leaves,
and roots of ‘201-1-T2’ were 1.61-fold, 2.74-fold, and 3.49-fold higher than those in the
diploid line. Additionally, the polysaccharide contents of the two tetraploids were
different. In roots, the polysaccharide content of ‘201-1-T2’ (2.41%) was significantly
higher than that of ‘201-1-T1’ (1.53%); however, in stems, the polysaccharide content of
‘201-1-T2’ (10.03%) was lower than that of ‘201-1-T1’ (12.70%).
Table 4 Polysaccharide contents in diploid and tetraploid plantlets of D. officinale.

DISCUSSION
Dendrobium officinale is an important ornamental flowering plant worldwide. It is
also a famous traditional Chinese medicinal plant. With the increasing recognition of its
nutraceutical and pharmaceutical values, production of D. officinale in China increased
rapidly from 3900 ha in 2014 to 7066 ha in 2016 (Cheng et al., 2019). The increased
production acreage was also accompanied by high demand for new cultivars that can
produce higher biomass with increased polysaccharide contents. Our research of D.
officinale developed as a series of cultivars with different ploidy levels. The present
study tested our hypothesis that gene abundance due to chromosome doubling could
increase biomass production and polysaccharide contents. The results showed that
tetraploid cultivars produced significantly higher fresh weights compared with the
diploid cultivar. Polyploidization also changed the regeneration ability of tetraploid
cultivars. The polysaccharide contents in stems, leaves, and roots of 6-month-old
tetraploid plantlets were either nearly doubled or more than doubled in comparison with
that of the diploid parental cultivar. Our study showed that chromosomal doubling is a
viable way of improving biomass and polysaccharide production in D. officinale.
Chromosome doubling can lead to various morphological and anatomical changes
(Corneillie et al., 2018; Sattler et al., 2016; Tantasawat et al., 2012; Teixeira da Silva et
al., 2014a). In the present study, tetraploid plantlets had shorter leaf, stem, and root
67

lengths and thicker stem and root diameters as well as increased fresh weights compared
with the diploid, representing a phenomenon called the Gigas effect (Knight and
Beaulieu, 2008); in other words, chromosome doubling generally causes increased
organ size (Osborn et al., 2003). Therefore, tetraploid plants had significantly higher
biomass production (Corrêa et al., 2016; Hannweg et al., 2016). Additionally, stomatal
size was significantly increased but stomatal density was decreased in tetraploid plants.
It has been reported that the number of guard cells per unit area decreased in accordance
with the increased level of polyploidy (De Oliveira et al., 2004). Some early studies
considered that the lower frequency of stomata in tetraploids was probably due to the
larger epidermal and guard cells (Gantait et al., 2011; Mishra. 1997) as well as reduced
stomata differentiation (Tu et al., 2018). This phenomenon has also been documented
for Salvia miltiorrhiza (Gao et al., 1996), Agastache foeniculum (Talebi et al., 2017),
and Anoectochilus formosanus (Chung et al., 2017).
The current study also showed that chromosome doubling changed the
regeneration ability through PLBs. The time for PLB initiation from tetraploid stem
nodes was longer than that for the diploid. However, the induction rate was higher
compared with that of the diploid. Polyploidization can lead to an increased number of
internodes (Vichiato et al., 2014). PLBs are generally induced from the nodes of stems.
We believe that the increased PLB induction rate could be due to the increased stem
nodes in tetraploid plantlets. As a result, the proliferation coefficients of tetraploid PLBs
were higher compared with that of the diploid, which was similar to the results of Xie
et al. (2017), who indicated that the proliferation rates of tetraploid PLBs were higher
than those of triploids and diploids in Cymbidium hybridum. This is likely related to the
increased cell size of tetraploid plantlets. The time required for shoot appearance from
PLBs increased, but the number of shoots produced per PLB piece was reduced in
tetraploid cultivars. These results concurred with the results of Sun et al. (2011), who
indicated that the polyploid in Pyrus communis was accompanied by reduced in vitro
shoot and root organogenesis. The failure of completing cytokinesis (Ovrebo and Edgar,
2018) or difficulty progressing through normal mitosis (Comai, 2005) can result in
decreased in vitro organogenesis polyploids. Additionally, chromosome doubling
causes chromosomal rearrangements, inversions, translocations, and even loss or
retention of the duplicated genes (Blanc and Wolfe, 2004). The rearrangement might
directly or indirectly affect regeneration ability (Colijn-Hooymans et al.,
1994; Kubalakova et al., 1996; Lin et al., 2001).
In vitro polyploidization has a significant role in boosting vigor and metabolite
contents in medical plants (Salma et al., 2017), such as overaccumulated shihunidine
content in tetraploid PLBs of Dendrobium hybrid (Grosso et al., 2018), higher
polysaccharide and phenolic compounds in tetraploid pseudobulbs of Bletilla striata (Li
et al., 2018b), richer stevioside in mixoploids leaves of Stevia rebaudiana (Hegde et al.,
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2015), and superior baicalin content in tetraploid roots of Scutellaria baicalensis (Gao et
al., 2002). Polysaccharide is the major active component in D. officinale (Song et al.,
2016), and it has an important role in healing some diseases (Luo et al., 2017; Xie et al.,
2016). In this study, tetraploid plantlets produced significantly higher polysaccharide
contents in leaves, stems, and roots than diploid plantlets. The results suggested that
young plantlets produce abundant polysaccharide, as documented by Yuan et al. (2017),
and that the polysaccharide contents in tetraploid plantlets were much higher than those
in diploid parental plantlets. Similar results were also reported by Jiang et al. (2014).
The increased polysaccharide may be partly attributable to the increased cell size and,
thus, thicker leaves and roots of tetraploid plantlets, as mentioned by Hegde et al.
(2015). The overexpression of genes following chromosome doubling can also enhance
secondary metabolites (Comai, 2005; Majdi et al., 2014; Yun-Soo et al., 2004).
Recently, Corneillie et al. (2018) reported that polyploidization in Arabidopsis
thaliana was associated with a proportional reduction in secondary cell wall deposition,
such as lignin and cellulose, and concomitantly increased other cell wall
polysaccharides. Whether the cell composition changes have contributed to the
increased polysaccharides in the tetraploids ‘201-1-T1’ and ‘201-1-T2’ requires further
investigation. Nevertheless, our study demonstrated that chromosome doubling
represents a workable approach to increasing biomass and polysaccharide production
in D. officinale, and its application could potentially increase the supply of D.
officinale materials for commercial use.
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ABSTRACT
Traditional medicine particularly herbal medicine plays an important role in
health care system especially in rural area and remote villages. More than 50% of drugs
in modern therapeutics originated from natural medicine and their derived products.
Indian traditional medicine like Ayurveda, Siddha and Unani has a great history of
treatment and with the support of modern research it is getting more importance
worldwide. Upsurge of utilization of traditional medicine in different countries
including India is remarkable in present era. Indian traditional medicine always plays an
active role in the development new therapeutic strategies. Improved analytical tools,
advanced isolation and separation techniques, computer assisted drug design, genome
mining, techniques like reverse pharmacology well address the challenges for the drug
discovery to overcome the technical barriers such as isolation, characterization,
optimization of drugs from nature. Government of India adopted different policies for
research, conservation, integration of herbal medicine. Department of Ayurveda, Yoga
and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Central Council for
Research, Indian Council of Medical Research, Council of Scientific and Industrial
Research are actively participating in Natural medicine research. National Formulary of
India, Pharmacopoeia of India, Indian Herbal Pharmacopoeia, Ayurvedic
Pharmacopoeia of India along with Traditional knowledge digital library actively
working on inclusion of information results from herbal medicine research and working
to prevent biopiracy. Drugs like Bacosides, Curcumin, nimbidin, rohitukine, forskolin,
ajmaline, reserpine, emetine, allicin etc developed from Indian herbal medicines.
Advancement of advancement of molecular biology and screening techniques, the
mechanism of biological activity of the phyto-molecules can also be established. Since
civilization, excellent history of herbal medicine in disease management showed the
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path to achieve excellent rate of new drug development from herbal medicine that is
always higher than that of chemical synthetic approaches.
Keywords: Traditional medicine, India, AYUSH, Drug discovery, Development
INTRODUCTION
Ayurveda considered as “Science of life”, is a heath care approach since Indus
Valley Civilization and considered as one of the primogenital treatises on traditional
medical systems. Siddha, Unani and other folk traditional medicinal systems of India
have also played important role in healthcare system of India since thousands of years
(Mukherjee et al, 2016; Sen S and Chakraborty R, 2017). More than 50% of all the drug
molecules available in modern therapeutics instigated from natural products and their
derivatives. Low success rate and huge cost are some drawbacks of research focusing
development of conventional drugs. Although, it was estimated that 80% of drug
substances are either derived from natural products directly or developed from a natural
compound. About 50% of pharmaceuticals are resulting from compounds first
recognized or isolated from herbs/plants, or other natural substance, as active ingredient
(Pan et al., 2013). Traditional medicines and natural substances are of great importance,
that have evolved slowly since the existence of human with unique chemical and
biological diversity. Traditional herbal medicine is one of the important resources for
investigation of new lead molecules and scaffolds. Since the advancement of science
and technology, natural products became the source to meet the need of development of
effective drugs (Yuan et al., 2016). Plants are the key constituent of foodstuffs, have
shaped the basis of Ayurveda and other traditional medicine systems that have been
practiced for since the human civilizations. Plants are still extremely valued all over the
world as a amusing source of therapeutic substances for the treatment and prevention of
different diseases and ailments; at present, it was estimated that over 35,000 plant
species are in use for their medicinal value around the world. In conventional allopathic
medicine, 50–60% of pharmaceutical supplies contain natural substances or are
synthesized from natural products; 10–25% of all prescription drugs contain one or
more substances that are derived from plants (Pan et al., 2013). In recent time there is
absolute need to the renew scientific investigation approach toward natural products
focusing traditional medicine in the drug discovery program. Approach of drug
discovery focusing natural products are re-emerging as choice of drug investigation in
presence of quality control methods, reverse pharmacology/pharmacognosy, clinical
trail etc. Integration of Ayurvedic, Siddha, Unani etc in the process of drug discovery
will help systemic, extraction, bioassay-guided fractionation, isolation of bioactive
compounds, and such approach surely help in saving of cost, time, and augmented
success rate in drug discovery (Mishra SB et al., 2021; Sen S and Chakraborty R, 2017).
Advanced analytical tools, advanced isolation and separation techniques, computer
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assisted drug design, genome mining, reverse pharmacology, cell line and in silico
assays will pay an important role in discovery and development of drug from AYUSH
system of medicine (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and
Homeopathy) and surely guide in drug discovery process in future also.
INDIAN HERBAL MEDICINE SYSTEM
Many countries have their own century-old traditional health care systems. These
have evolved based on philosophy, culture, geographical conditions, flora and fauna and
mineral resources. From historical point of view, it is evident that plants, metals,
minerals and animal products are being exceedingly used in alleviating varied disease
conditions. History of use of natural products of medicinal value can be traced from
5000-1000 B.C. Ever since dawn of history, man has been in pursuit of new substances
that could cure illness and promote health and longevity.
Since ages, plants have remained important sources of medicines in our country,
which is evidenced through their uses in traditional system of medicine i.e. Ayurveda,
Siddha, Unani and Homeopathy (Mukherjee, 2010). The earliest documentation about
the usage of plant remedies comes from India as evident from Rigveda (2000 BC) where
Auoadhi sukta includes a noble number of plants for various ailments. Thus, ancient
record is evident that use of plants as medicine in India is since ancient times. In ancient
system of medicine of India known as Ayurveda, hundreds of plants with their rational
uses are ascribed. At present, over 80,000 species of plants are in use throughout the
world. In India around 20,000 medicinal plant species have been recorded and more
than 500 traditional communities use about 800 plant species for curing different
diseases (Kamboj, 2000).
Herb based traditional systems of medicines are playing important role in
providing health care to large section of population in India. Indian herbal Systems of
Medicine are among the well-known global traditional systems of medicine. The
different nature-based system of medicines which have come to India from the outside
of Indian territories and got gradually assimilated in to Indian cultural heritage are
considered as Indian Systems of Medicine (Prasad, 2002). Although currently, there is
no separate category of herbal system, as per the Indian Drugs Act. However, Herbal
drugs constitute a major share of all the officially recognized traditional systems of
health in India viz. Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy and Naturopathy.
Apart from these systems, there are large number of healers in the folklore stream who
have not been organized under any category. In India, about 70 percent of rural
population depends on the herb based traditional systems of medicine. The proportion
of use of various herbs in the different Indian systems of medicine are- in Ayurveda
system of medicine around 2000 species, in Siddha system around 1300, in Unani
system around 1000, in Homeopathy around 800, in Tibetan 500, in Modern system
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around 200, and in folk medicine around 4500 species. In India, around 25,000 effective
plant-based formulations are used in traditional and folk medicine. More than 1.5
million practitioners are using the traditional medicinal system for health care in India.
It is estimated that more than 7800 manufacturing units are involved in the production
of herbal health products and traditional plant-based formulations in India, which
consumes more than 2000 tons of herbal raw material annually (Pandey, et al., 2013).
There is vast literature on herbal systems in Sanskrit, Hindi and other regional
languages. The monographs and books in English are also available. The Ministry of
AYUSH, Government of India is chief Government sector looking after regulatory
aspects of herbal drug systems in India. Organizations like Central Council for Research
in Ayurvedic Sciences is the apex institute of Research in Ayurvedic Sciences in India
working under Ministry of AYUSH. Similarly, there are different Councils under
Ministry of AYUSH are maintaining their key role in different traditional systems of
medicine, viz. Central Council for Research in Homeopathy (CCRH) apex organization
for research in Homoeopathy. Central Council for Research in Unani Medicine
(CCRUM) dealing with Unani medicine, Central Council for Research in Siddha
(CCRS) dealing with Research in Siddha medicine. National Commission of Indian
System of Medicine (NCISM) is the main organization, which is involving for
regulating academic areas. The government has also established Pharmacopial
Laboratory for Indian System of Medicine (PLIM), which in directions of Pharmacopial
Committee is involving for development of official pharmacopias for different
traditional system of medicine. Apart from this the organization like Council for
Scientific and Industrial Research (CSIR), Indian Council for Medical Research
(ICMR) are also maintaining their significant role in the Research and development of
Herbal drugs in India.
In India, traditional medicines are governed by the Drugs and Cosmetics Act of
1940 and the Drugs and Cosmetics Rules of 1945. They regulate the import,
manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics. In 1959, the Government of
India recognized the traditional Indian systems of medicine and amended the Drugs and
Cosmetics Act to include drugs, which are derived from traditional Indian medicine. No
products derived from traditional systems may be manufactured without a license from
the State Drug Control Authorities. Patent and proprietary medicines derived from the
traditional systems must contain ingredients, which are mentioned in the recognized
books of the above systems, as specified in the Drugs and Cosmetics Act. The
government is advised by a special committee and an advisory board for Ayurvedic,
Siddha and Unani drugs. Pharmacopoeia committees have been constituted to prepare
pharmacopoeias for all these systems.
Realizing the importance of medicinal plants as a natural source of newer
medicines, now the world is moving towards the plant-based medicine or
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phytomedicines that repair and strengthening bodily systems (especially the immune
system, which can then properly fight foreign invaders) and help to destroy offending
pathogens without toxic side effects. Owing to various side effects of
allopathic/synthetic medicine, plant-based medicines are gaining popularity in world
market as a whole. In the last few decades there has been a global upsurge in the use of
traditional medicine and complementary and alternative medicines in both developing
and developed countries. World Health Organization has estimated that, 80% of the
world’s population depends on traditional medicines for their primary health care. The
World Bank estimates world trade in medicinal plants and related products at US$ 5
trillion by 2050. The Indian medicinal plant market is nearly Rs. 5000 crores, which is
having an annual growth of 14%. This data shows global as well as national market
trend favoring growth in the medicinal plant sector which ultimately will uplift the
economy of a country. Hence there is a need to address this issue at priority level for the
use of medicinal plants for health care of the people as well as economic growth at large
(WHO, 2019).
IMPORTANCE OF INDIAN HERBAL MEDICINE IN DRUG DISCOVERY
Although in India, allopathic medicine has found its own niche, but still
traditional medicines are widely used and popularly in rural and remote areas. In
changing scenario, scientific validation of traditional formulations are became important
for their global promotion. In recent times, focused concentrated on medicinal plants
used by various Indian system of medicine owing their medicinal properties and being
investigated using modern analytical methods and bioactive components have been
isolated. A number of such bioactive components with the help of medicinal chemistry
developed as potent leads (Balganesh et al., 2014). Evidence based validation of the
claim made by the traditional practitioners or ancient texts is important for its
globalization and reinforcement. Validation, quality control, customer awareness and
post marketing surveillance are some key areas that are essential to ensure the quality,
safety and efficacy of Ayurvedic medicine (Mukherjee et al., 2016). Botanical
treatments usually contain complex mixtures of natural products that may confer
synergistic effects and have attracted long interest of researchers owing to the
potentiality of components. Of course, the variability of source, difference in natural
product composition, environmental factors are some real challenges for the
development/investigation of botanicals. Advancement in technology, development of
regulatory guidance is much needed to develop such mixtures of botanicals (i.e. extract)
as therapeutics, in addition to identify and characterized single active ingredient.
Natural products particularly herbal products remain a gifted pool for the discovery of
scaffolds with different bioactivity and structural diversity that can be used to
investigate new drug or as lead for optimization into novel drugs that will endure as
major contributions to human health and longevity (Atanasov et al., 2021).
Phytochemicals isolated from the plants mentioned in Indian medicinal system has been
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developed as drug or have showed a great potency to use as lead in drug discovery
process (like reserpine from Rauwolfia serpentina, curcumin from C. longa, forskolin
from Coleus forskohlii, dysobinin from D. binectariferum, diosgenin from Trigonella
foenumgrae, guggulsterone from Commiphora mukul, withanolides from W. somnifera,
resveratrol from Vitis vinifera, artemisinin from Artemisia annua, bacosides from
Bacopa monnieri). Table 1included few key medicinal plants of Indian traditional
medicinal system and the phytoconstituents isolated from them. Currently, different
herbal preparations based on Indian traditional medicines also used to cure different
aliments [IMPPAT database 2021]. Modern technology and techniques like evaluation
of phytochemicals in cell line study, anti-microbial activity, high-throughput screening,
in silico analysis including docking etc became an essential tool to investigate
mechanism of action, pharmacokinetic profile and toxicity, that are important to
accelerate drug discovery process, synthetic and semisynthetic process to manufacture a
natural constituent etc. Fig 1 include some of the mechanism of action of
phytochemicals/extract/fraction of plants used in Indian traditional medicine with the
help of modern techniques.
Table: Indian medicinal plants and phytoconstituent investigated
Sl No

Common
name
Ashwag
andha

Scientific
Name
Withania
somnifera

2

Guggul

Commiph
ora wightii

3

Turmeric

Curcuma
longa

4

Kutki

Picrorhiz
a kurroa

5

Satawari

Asparagu
s

1
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Phytochemicals
24-Methyl-5-.alpha.-cholesta-8,24(28)-dien-3-.beta.-ol, 27-Hydroxywithanolide B,
Withaferin A, Withania somnifera, Withanolide Q, Withanolide R,
17-alpha-hydroxywithanolide
D,
2-mercaptoethanol,
24-methylcholesta-5,23E-dien-3beta-ol,
27-Deoxy-14-hydroxywithaferin
A,
6-thioguanosine 5'-diphosphate, beta-Boswellic acid, Guggulsterone,
N-(2-Cyanoethylene)urea, quercetin, resveratrol, Somnifericin, Somniferine,
Trigonelline, withanolide, Withasomnine
Allylcembrol, (16beta,17Z)-16-Hydroxypregna-4,17-dien-3-one, Guggulsterol,
(20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one,
16alpha-Hydroxyprogesterone,
20-Hydroxypregn-4-en-3-one, Dihydroprogesterone, ferulic acid, glutamic acid,
ellagic acid, octadeca-9,12-dienoic acid, palmitic acid, quercetin,
S-2,6-diaminohexanoic acid, p-Camphorene, oleic acid
(+)-alpha-phellandrene,
(+)-Sabinene,
(1E,6E)-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5
-dione,
2-Bornene,
1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,4,6-heptatrien-3-one,
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol,
Butylhydroxyanisole,
Curlone,
Demethoxycurcumin,
Eucalyptol,
Dihydrocurcumin,
Tetrahydrobisdemethoxycurcumin
Bartsioside,
Catapol,
Kutkosid,
10-Deoxygeniposidic
acid,
4-Fluoro-2-methoxyphenol,
5-Epideoxyloganic acid, 6'-Cinnamoylcatalpol,
Acetovanillone,
Androsin,
Aucubin,
Boschnaloside,
Cinnamic Acid,
Cucurbitacin, Arvenin, ellagic acid, galactitol, Gallic acid, Geniposidic acid,
Isocorilagin, Minecoside, Mussaenosidic acid,
Picein,
Picrolonic acid,
Picracin, Picroside, pyrocatechol, shikimic acid, Specioside, Vanillic acid,
Verminoside, Veronicoside.
Asparagamine A, Diosgenin, (25S)-5beta-spirostan-3beta-ol, Isoquercitin,
Palmityl laurate, Shatavarin I & IV

racemos
us
Mucuna
pruriens

6

Atmagu
pta

7

Giloy,
Gulbel

8

Brahmi

9

Amla

Phyllanth
us
emblica

10

Ginger

Zingiber
officinale

11

Garlic

Allium
sativum

12

Neem

Azadirac
hta indica

Tinospor
a
cordifolia
Bacopa
monnieri

5-Hydroxytryptamine, 2'-Hydroxygenistein, Arachidic acid, Cardenolide B-3,
Coumarin, Epoxyoleic acid, Eupatin, Gallic acid, Genistein, Glutathione,
Octadeca-9,12-dienoic acid, Octadecanoate, Palmitic acid, Tetradecanoic acid
1-Heptacosanol, 1-Octacosanol, 15-Nonacosanone, berberine, Cardiofolioside B,
Chasmanthin, Columbin, Cordifolide A, Magnoflorine, Palmarin, Tembetarine,
Xanosporic acid, Tinosporinone, Tinosponone.
Bacogenin
A2,
Bacoside
A
&
B,
2,3-Dimethylaniline,
4-Hydroxy-2H-pyran-3-carbaldehyde, Bacosine, Betulic acid,
Celastrol,
Galactitol, L-ascorbic acid, L-Arabinose, DL-Aspartic Acid, Dotriacontane.
3beta-Hydroxy-20(29)-lupene,
Carotene,
Astragalin,
3,6-di-O-galloyl-(alpha/beta)-4C1-glucopyranose, Corilagin Chebulagic acid,
Ellagic acid, galactaric acid, Gallic acid, Indole-3-acetic acid,
L-ascorbic
acid, Leukoefdin, Nicotinate, Riboflavin, Oleanolic aldehyde, Phyllantidine,
Proanthocyanidin, Procyanidin, Terchebin, Trans-Zeatin
[(2R,4R,5S,6R)-3,3,4,5-tetrahydroxy-2-propoxy-6-[[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihy
droxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-4-yl]
(Z)-octadec-9-enoate,
Angelicoidenol, cis-Sesquisabinene hydrate, (-)-camphene, (+)-Sabinene,
(-)-Linalool,
(+)-alpha-phellandrene,
(E)-.beta.-Farnesene,
(S)-3alpha-[(S)-1,5-Dimethyl-4-hexenyl]-6-methylenecyclohexene,
[4]-Gingerdiacetate,
[6]-Gingerdiol
3,5-diacetate,
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-octanediol,
1-Nonanol,
1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)tetradecane-3,5-diol, 1-Dehydro-6-gingerdione,
3-Methylbutanal,
6-Gingerdiol,
6-Gingesulfonic acid,
6-Shogaol,
alpha-Farnesene, beta-Bisabolene, alpha-Terpineol, Beta-Phellandrene,
Beta-Pinene, Dipentene, Beta-Sesquiphellandrene, Dehydro-10-gingerdione,
Dehydrozingerone, Dipentene, Ent-Zingiberene, Eucalyptol,
Gamma-Terpinene, Geraniol, Geranyl Acetate, Gingerdiol, Gingerdione,
Gingerenone A, B, C, Gingerglycolipid A, B, Gingerol, Hexahydrocurcumin,
Isogingerenone B, L-alpha-Curcumene, L(-)-Borneol, Methyl-[12]-Gingediol,
Myrcene, Sesquithujene, Vanillylacetone
Flavylium perchlorate, Gibberellin A7, Gibberellins, (E)-1-Propenyl 2-propenyl
disulfide,
1,2-Cyclopentanedithiol,
1,3-Dithiane,
2-Coumarinate,
2,4-Dimethylsulfolane,
2,5-Dimethylpyrazine,
2,5-Dimethylthiophene,
3-(Allylsulfinyl)Alanin,
2,6-Dimethylpyrazine,
3-Vinyl-4H-1,2-dithiin,
4-Aminospiroperidol, Agapanthagenin, Ajoene,
Allicin,
Allixin,
Allyl
cis-1-propenyl disulfide, Allyl methyl sulfide, Beta-carotene, Carvacrol,
Coniferyl Alcohol, Diallyl tetrasulfide, Dipicrylamine, Divema, Eugenol,
Isoeruboside B,
Metyrapone, Moupinamide,
Pectic acid, Phytoene,
Protojujuboside B,
Protopine,
Quercetin,
Sativan,
Sativoside R2,
Thiamin-allyl-disulfid, Trans-1-Propenyl allyl thiosulfinate, Trifluoperazine.
(-)Nimocinolide,
((2aR)-8t-[3]furyl-3t,5t-dihydroxy-2a,5a,6a,7-tetramethyl-(2ar,5ac,6ac,9at,10ac,10
bc,10ct)-Δ6b-dodecahydro-cyclopenta[d']naphtho[1,8-bc:2,3-b']difuran-6c-yl)-ace
tic
acid,
3-Deacetylsalannin,
(5alpha,7alpha,8eta,13alpha,17alpha)-17-(3-Furyl)-4,4,8-trimethyl-3,16-dioxoand
rosta-1,14-dien-7-yl
acetate,
Azadirachtanin,
Gedunin,
3beta-Hydroxy-20(29)-lupene,
Epoxyazadiradione,
Isomargosinolide,
6-Deacetylnimbinene, Nimbidinin, Nimbinene, Meldenin, Desacetylnimbinolide,
Vilasinin, Nimocin, Salannin, Isonimolicinolide, 1-Pentanethiol, 1-Hexacosanol,
Nimbocinolide,
Nimbolin A,
Salannol acetate,
1,3-diacetylvilasinin,
17-(3-Furyl)-4,4,8-trimethyl-3,16-dioxo-1,2:14,15-diepoxyandrostan-7-yl acetate,

81

13

82

Sarpaga
ndha

Rauvolfia
serpentin
a

Indian w
ormwoo
d,
majtari
Sadaph
uli,
Periwinkl
e

Artemisia
annua

Catharant
hus
roseus

17-epi-17-Hydroxyazadiradione, 17-Epiazadiradione, 17-Hydroxyazadiradione,
Cinnamic acid, Kaempferol, Kulactone, Kulinone, Melianin A, Melianone,
Azadirachtol, Azadiradione,, Azadirone, Beta-carotene, 2',3'-Dehydrosalannol,
24-Methylenecycloartan-3-one, 24-Methylenecycloartanol, Esculetin, Docosanoic
acid,
Deacetylsalannin
Cycloeucalenone,
Deacetylnimbin,
3-Desacetylsalannin,
Cycloeucalenol,
6-Acetylnimbandiol,
6beta-Hydroxystigmast-4-en-3-one,
Fraxinellone, Isovepaol, Isoquercitin,
Azadirachtin,
Arachidic
acid,
7-Deacetyl-7-benzoylgedunin,
7-Deacetyl-7-oxogedunin, campest-4-en-3-one, Isoazadirolide, Isomeldenin,
Isonimocinolide,
Isoscopoletin,
methyl
2-(2-(furan-3-yl)-5,6-dihydroxy-1,6,9a,10a-tetramethyl-9-oxo-3,3a,4a,5,5a,6,9,9a,
10,10a-decahydro-2H-cyclopenta
[b]naphtho[2,3-d]furan-10-yl)acetate,
Nimbaflavone, Nimbidiol,
Nimbiol, Obtusifoliol Nimbolide, Nimbochalcin,
Nimolinone, Nonacosanol, octadeca-9,12-dienoic acid, Octadecanoate, oleic
acid, palmitic acid, pyrocatechol,
Salannic (nimbidic) Acid, Salannolide,
Scopoletin, Stigmast-4-en-3-one, Tetradecanoic acid,
Tiglic
Acid,
Vepaol
1,2-Dihydrovomilenine, Ajmalimine, Ajmalinimine, Isoajmaline, Renoxidine,
Ajmalicine, Rescinnamidine, 2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone, Ajmalicidine,
3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, Deserpidine, Ajmaline, Alloyohimbine, benzyl
3-indole propionate, indobinine, Indoline, Isorauhimbine, Papaverine,
Rauwolscine, Rescinnamine, Reserpiline, Reserpine, Sarpagine, Serpentine
(alkaloid), Serpentinine, Yohimbine.
Alpha-Bergamotol, 2,3-Dehydro-1,8-cineole, 3,3,6-Trimethylhepta-1,5-dien-4-ol,
3,5-Dihydroxy-7,3',4',5'-tetramethoxyflavone, 6-methoxykaempferol,
6-Methylhepta-3,5-dien-2-one, Axillarin, Eucalyptol, Artemisinin, Isofraxidin,
Pinocarvone
1-(3-Methylphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline,
10-Bromostrictosidine,
10-Chlorostrictosidine,
10-Methylstrictosidine,
18-Hydroxy-3-epi-alpha-yohimbine,
19-Acetoxy-11-methoxytabersonine,
19-Epivindolinine N-oxide, 3-beta-Hydroxy-20(29)-lupene, 4-dicaffeoylquinic acid,
4'-Deoxyleurosidine-d3, Bannucine, Bannucine, Catharanthamine, Catharosine,
Catharosine, Cycloleurosine, Desacetylvinblastine, Flavylium perchlorate,
Isoleurosine,
Leurosidine,
leurosine
methiodide,
Manool,
Methyl
(2E)-2,3,4-hexatrienoate, Methylvingramine, O-Acetylvallesamine, Phytin,
Phytosterols, Rosicine, Vincovaline, Vinflunine, Vingramine, (-)-Apparicine,
12-Chlorotabersonine,
19-Hydroxytabersonine,
2-Coumarinate,
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, 2-ketoglutaric acid, 2-Methyl-4-heptanone,
2,3-Dihydrotabersonine, 2,3-Dihydroxybenzoic acid, 2,4-Dihydroxycinnamic acid,
3-Isoajmalicine,
3-O-caffeoyl-D-quinic
acid,
4,21-Dehydrocorynantheine
aldehyde,
4,21-Dehydrogeissoschizine,
4'-Deoxyvincaleukoblastine,
5-Caffeoylquinic
acid,
5-Oxoleurosine,
6-oxocampestanol,
6alpha-hydroxycampestanol, 7-epi-.alpha.-eudesmol, Ajmalicine, Ajmaline,
Akuammicine, Akuammigine, Akuammiline, Capsaicin, Carnosadine, Carotene,
Castasterone, Cathanneine, Catharanthine, Catharanthine, Catharine,
Catharinine, Cathasterone, Cathenamine, Ferulic acid, Hirsutidin, Hirsutidin
3-glucoside, Gallic acid, Ursolic acid, Vallesiachotamine, Vandrikidine, Vanillic
acid, Vanillyl alcohol, Vanillyl-B-D-Glucoside, Venalstonine, Vinblastine,
Vincadifformine, Vincamine, Vincarodine, Vincathicine, Vincoside, Vincubine,
Vindesine, Vindolicine, Vindolidin, Vindoline, Vindolinine, Vindolininol, Vinepidine,
Vinleurosine, Vinorelbine, Vinpocetine

Fig 1. Indian medicinal plants or isolated constituents investigated scientifically
to find molecular target

CLINICAL RESEARCH OUTCOMES
Herbal products have become very important and essential part of healthcare
system around the world. However, in order to broaden their acceptance, clinical trials
of these herbal medicines should be fortified. To authenticate the efficacy of in clinical
trials, it is advice to use single and unfailing batches of formulations (Mills, 2003).
A fundamental problem in all clinical research of herbal medicines is whether
different products, extracts, or even different lots of the same extract are comparable
and equivalent. For example, Siddha products can contain other plant extracts; use
different plant species (SS.cordifolia, acuta or cordata etc.), different parts (herb, root,
both), and might have been produced in quite different manners (hydro- or lipophilic
extraction). Even different species may be known by the same name in local language
like the one Brahmi refers to Centella asiatica and Bacopa monniera. The herbal
industry is not required to conduct clinical trials, and the industry professionals argue
that it would not be possible to recover the high research costs, as herbal products
cannot be patented as easily as new chemical entities. Nevertheless, randomized,
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controlled trials are the best way to demonstrate the efficacy of any medicine, herbal or
conventional (Mills, 2003)..
In 2001, the Central Drugs Standard Control Organisation of Directorate General
of Health Services has recently issued GCP guidelines. These guidelines recommend
the approach to clinical trials of herbal remedies/Ayurveda medicines and medicinal
plants (Mills, 2003)..
Recent data shows a total of 208 trials registered in Ayurveda/herbal medicines
over the specified time period. Some important Ayurveda/herbal drug clinical trials is
given below:
S.No.

Title of the study

Year

Study Design

Outcomes

1.

A
study
on
the
chapter
Shadvirechanshataashritiye
of

2020

Randomized, Parallel
Group, Multiple Arm

Improvement in the
cardinal signs and

Trial

symptoms of Eczema.

Randomized, Parallel
Group, Multiple Arm

Pallor,
Peripheral
pulses (Dorsalis pedis

Trial

arery and Posterior
Tibial artery)
Arterial
Doppler
changes

Randomized, Parallel
Group,
Placebo

Change
Occupational

Controlled Trial

Index (OSI) score

Charak Samhita and applied
aspect of Kandughna dashemani
(Anti-pruritic) in Pama Kushtha
(Eczema)
2.

A comparative clinical study of the
adjuvant
effect
of

2020

jalaukavacharana,
manjisthadi
kshara basti with oral medication
over oral medication alone in the
management of Thromboangitis
Obliterans
3.

A randomized double blind
placebo controlled clinical trial on

2019

Ayurvedic intervention in the
management of Occupational
stress among I T professionals
4.

An open label randomised clinical
trial to determine the add on effect
of Mustadi kwath along with
Meshashringi
(gymnema

2018

Randomized,
Group Trial

Parallel

sylvestre)
churna
in
the
management of Diabetes Mellitus
(type 2)

in
Stress

Glycosylated
haemoglobin (in %) –
to be assessed at the
beginning and at the
end of the trial) & Blood
sugar post parandial
(in mg/dl)

5.

Preclinical and Clinical Evaluation
of Gomutradi Kshara in the
Management of Medoroga With
Special
Reference
to
Dyslipidaemia

2018

Randomized,
Group Trial

Parallel

Improvement in signs
and
symptoms
of
Medoroga
(Dyslipidaemia)

6.

Comparative
Evaluation
of
Punarnava
Mandura
and
Kanchanara-Shunthi Kwatha in

2018

Randomized,
Group Trial

Parallel

Improvement in sign
and symptom
of Dhatwagnimandya
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the
management
Dhatwagnimandya W.S.R.
Hypothyroidism
7.

of
to

Comparative Study on the Efficacy

(Hypothyroidism)

2018

of Pushpa Varti Eyedrops and
Nayanasukha Varti Eyedrops in
the Management of Arma W.S.R.
to Pterygium
8.

A Comparative Study on Arishtaka
Jala and Paathamoola Swarasa
Nasya with Balabilwadi Kwatha
Internally
in
(Ardhavabhedaka).

Randomized,

Parallel

Group Trial

Improvement in sign
and symptom
of Pterygium

2018

Randomized,
Group Trial

Parallel

Improvement in sign
and symptom
of Migraine

Migraine

9.

A clinical trial to study the effect of
preparation of gold (an ayurvedic
preparation)
in
preventing
diseases in children by promoting
immunity

2017

Randomized, Parallel
Group,
Placebo
Controlled Trial

Found changes in
serum IgG and salivary
IgA.

10.

Evaluation of efficacy of vatsyayan
plus (capsule)in the management
of male impotency -Double blind
placebo control clinical study

2017

Randomized, Parallel
Group,
Placebo
Controlled Trial

Diminished symptoms
of
impotency
and
erectile dysfunction

11.

A Randomized Placebo Controlled
Prospective Phase II Clinical

2017

Randomized, Parallel
Group,
Placebo

Possess
noble
antidiabetic effect

Study of an Ayurvedic coded drug
AYUSH D on Glycemic Control in
Prediabetic Subjects

Controlled Trial

12.

A clinical study on triphaladi
compound and shunthyadi eye
drops in the management of
computer vision syndrome(CVS)

2016

Randomized, Parallel
Group,
Placebo
Controlled Trial

Trial drugs have a
significant action over
CVS (Computer Vision
Syndrome).

13.

Evaluation of Bronchodilator Effect
of Kantakari Aqueous Extract
Nebulisation
in
Wheezing
Children: A Randomized Clinical
Study.

2015

Randomized, Parallel
Group,
Active
Controlled Trial

Trial drugs have
significant action

14.

Clinical study on Pramehajanya

2015

Randomized,

Ayurvedic

Timira
(Background
Diabetic
Retinopathy) and its Ayurvedic
Management.
15.

A study to investigate the effect of
Nagapheni (Optunia elatior Mill.) in
the treatment of anemia.

2015

Parallel

a

treatment

Group,
Active
Controlled Trial

group showed better
results
than
the
observation group.

Randomized, Parallel
Group,
Active
Controlled Trial

Relief
in
the
of
symptoms
on
Pandu(anaemia)like
Panduta
(Pallor,
Panduta (Pallor)etc.
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CONCLUSION
In spite of amazing developments in modern science and allopathic medicinal
system, a proportion world population still rely on traditional medicine and are unable
to take the advantage of modern healthcare system as it is unreachable to them. Further,
toxicity, adverse effect, microbial resistance against allopathic medicine are some key
elements that trigger the bullet to investigate the plants sources considering traditional
medicinal information to find better drug molecule. Rational design, utilization of
standardization techniques, proper validation, careful monitoring, good manufacturing
practice of herbal formulations and botanicals, along with robust systematic and
scientific confirmation, are vital. Indian traditional herbal medicine can be considered as
evidence-based medicine. And can be the goldmine for new drug development. Careful,
systematic, scientific integration of plant and herbal medicines is vital for future as
essential health care need and Indian traditional herbal medicine can guide us along
way.
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THE MIX OF HERBAL PLANTS IN DIET TO IMPROVE MEAT QUALITY AND
PRODUCTION EFFICIENCY OF PIG PRODUCTION
Vu Đinh Ton, Nguyen Van Duy
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2021 tại tỉnh Hải
Dương trên 192 lợn lai [♂PiDu x ♀ F1(Landrace x Yorkshire)] từ 30 kg đến xuất bán
(104 - 112 kg). Sử dụng 4 công thức thức ăn bổ sung hỗn hợp thảo dược (đơn kim, hoàn
ngọc, hồi và quế) với các mức 0% 2%, 4% và 6% vào khẩu phần thức ăn nhằm đánh giá
khả năng sinh trưởng, năng suất thịt, chất lượng thịt và chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu
lợn. Tốc độ sinh trưởng của lợn ở công thức thức ăn CT2 đạt cao nhất (783,45
gam/con/ngày) và thấp nhất ở công thức thức ăn ĐC (708,47 gam/con/ngày). FCR tốt
nhất ở mức bổ sung 4% (2,83), sau đó là mức bổ sung 6% (2,95). Tỉ lệ mất nước sau
chế biến cao nhất ở công thức ĐC (28,79%) và thấp hơn ở các công thức thức ăn có bổ
sung thảo dược CT1 (26,66%), CT2 (25,46%) và CT3 (25,71%). Màu sắc của thịt lợn
nuôi bằng thức ăn bổ sung thảo dược có màu đỏ đậm hơn so với màu sắc thịt lợn ở công
thức ăn ĐC không bổ sung thảo dược. Công thức thức ăn CT1 và CT3 đã cải thiện được
lượng cholesterol trong máu lợn, làm giảm cholesterol tổng số và LDL cholesterol và
tăng lượng HDL-cholesterol. Có thể sử dụng công thức thức ăn CT2 trong phát triển
chăn nuôi lợn thảo dược từ 30 kg đến xuất bán.
Từ khoá: thảo dược, đơn kim, hoàn ngọc, hồi, quế, sinh trưởng, sinh lý máu, sinh hoá máu
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dân số Việt Nam năm 2020 là 97,58 triệu người, tăng 22,11% so với năm 2000,
trong đó dân số thành thị tăng tới 77,12% (Tổng cục thống kê, 2020). Sự gia tăng về dân
số và đặc biệt là dân số thành thị đã kéo theo tăng nhu cầu về số lượng cũng như sự đa
dạng về nguồn thực phẩm cho người tiêu dùng. Trong các nguồn cung ứng thực phẩm
cho người tiêu dùng thực phẩm từ chăn nuôi lợn luôn có vai trò quan trọng nhất. Năm
2020 thịt lợn chiếm 62,96% trong tổng sản lượng thịt gia súc, gia cầm.
Trong chăn nuôi lợn thức ăn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng thịt.
Hiện nay, những nghiên cứu về sử dụng thảo dược trong chăn nuôi lợn nhằm hạn chế
hoặc thay thế kháng sinh và cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm đang là xu
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hướng của nhiều nhà nghiên cứu ở nước ta. Hiện tại, trên thị trường đã có những sản
phẩm thịt lợn cũng như thịt gà thảo dược được bán trong các cửa hàng tiện ích, siêu thị,
quầy thịt nhỏ hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Loại sản phẩm này được người
tiêu dùng ưa chuộng và có giá bán cao hơn so với thịt lợn nuôi bằng thức ăn công
nghiệp từ 10-20%.
Thảo dược có hoạt tính kháng khuẩn, nâng cao miễn dịch, kích thích tăng trưởng và
giảm tỉ lệ mắc bệnh của vật nuôi (Mirzaei-Aghsaghali, 2012). Ở nước ta đã có một số
nghiên cứu về thảo dược bổ sung vào khẩu phần ăn cho lợn thịt. Những nghiên cứu này
sử dụng các sản phẩm ở dạng chiết xuất nhằm phòng và chữa bệnh cho vật nuôi. Lã Văn
Kính & cs. (2015) đã nghiên cứu bổ sung cao chiết xuất từ xạ can, bọ mắm, dâu tằm và
quế vào khẩu phần thức ăn cho lợn thịt và gà nhằm phòng bệnh hô hấp. Nghiên cứu sử
dụng hỗn hợp thảo dược gồm mạch nha, sơn tra, thần khúc, sử quân tử, xa tiền, ngưu tất
bổ sung vào khẩu phần thức ăn nuôi lợn từ 20-50 kg nhằm cải thiện khả năng sinh
trưởng của lợn (Phạm Sỹ Tiệp & Nguyên Văn Bình, 2008). Nước ta với điều kiện khí
hậu nhiệt đới tạo nên sự đa dạng của cây thảo dược, trong đó hồi, quế, đơn kim và hoàn
ngọc là các loại thảo dược được trồng hoặc mọc dại (đơn kim) phổ biến ở Việt Nam,
các loại thảo dược này đã được một số nhà nghiên cứu trên thế giới nghiên cứu để sử
dụng bổ sung vào thức ăn và nước uống cho vật nuôi (Memon & cs., 2020, Eltazi, 2014,
Al-Kassie, 2009, Alikwe & cs., 2014, Shahrajabian & cs., 2020). Tuy nhiên hầu hết
những nghiên cứu đó mới chủ yếu dừng lại ở một loại thảo dược. Nghiên cứu này nhằm
đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp thảo dược gồm đơn kim, hoàn ngọc, quế, hồi bổ sung
trong khẩu phần thức ăn đến đến khả năng sinh trưởng, năng suất thịt, chất lượng thịt và
chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu ở lợn từ giai đoạn 30 kg đến xuất bán.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021 tại tỉnh
Hải Dương trên lợn lai [♂PiDu x ♀ F1(Landrace x Yorkshire)] từ 30 kg đến xuất bán trên
ba trại chăn nuôi. Trong tổng số 450 con lợn lựa chọn 192 cá thể đồng đều về khối lượng
(~ 30 kg) và khoẻ mạnh. Sau đó lợn được bấm số tai và phân ngẫu nhiên vào 12 ô chuồng,
mỗi ô chuồng 16 con gồm 8 đực và 8 cái. Lợn được nuôi bằng công thức thức ăn khác
nhau: Ô đối chứng (ĐC) sử dụng khẩu phần thức ăn cơ cở (bảng 2) không bổ sung thảo
dược. Ô công thức 1 (CT1) sử dụng khẩu phần thức ăn cơ sở và bổ sung 2% hỗn hợp thảo
dược; ô công thức 2 (CT2) sử dụng khẩu phần thức ăn cơ sở và bổ sung 4% hỗn hợp thảo
dược và ô công thức 3 (CT3) sử dụng khẩu phần thức ăn cơ sở và bổ sung 6% hỗn hợp
thảo dược. Mỗi công thức thức ăn được lặp lại 3 lần.
Bảng 1. Bố trí thí nghiệm
Chỉ tiêu
Số lượng lợn thí nghiệm
Số trại thí nghiệm
Loại thức ăn

ĐC
16
3
KPCS1

CT1
16
3
KPCS +2 % TD2

CT2
16
3
KPCS + 4 % TD

CT3
16
3
KPCS + 6 % TD
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: Khẩu phần cơ sở
: Hỗn hợp thảo dược gồm:
Đơn kim
Hoàn ngọc
Hồi
Quế

1

2

Bảng 2. Khẩu phần thức ăn cơ sở
Nguyên liệu

Từ 30 - 60kg (%)

từ 61 kg -xuất bán (%)

Ngô nghiền
Cám gạo tẻ
Cám mạch
Bột cá
Khô đậu tương

33,93
25,00
20,00
3,50
13,43

38,63
25,00
20,00
2,00
10,14

Bột đá
Premix khoáng-vitamin

1,47
0,50

1,47
0,56

Muối
Men tiêu hoá
L-Lysine

1,00
0,50
0,47

1,00
0,50
0,50

DL-Methionine

0,20

0,20

Thành phần dinh dưỡng của công thức thức ăn thí nghiệm được phân tích tại
Phòng thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi, Học viện nông nghiệp Việt Nam. Các
chỉ tiêu phân tích (bảng 3) gồm vật chất khô phân tích theo hướng dẫn của TCVN
4326:2001, protein thô phân tích theo hướng dẫn của TCVN 4328: 2007, canxi phân
tích theo hướng dẫn của TCVN 1526:2007, phốt pho phân thích theo hướng dẫn của
TCVN 1525:2001, lipit phân tích theo hướng dẫn của TCVN 4331:2001 và xơ thô được
phân tích theo hướng dẫn của TCVN 4329:2007.
Bảng 3. Thành phầnh dinh dưỡng, giá thành của khẩu phần thức ăn
Giai đoạn 30 - 60 kg

Chỉ tiêu

Giai đoạn 61 kg - xuất bán

VCK (%)
CP (%)
Xơ thô (%)
Ca (%)
P (%)
Lipit (%)

ĐC
88,92
18,84
5,24
1,39
0,85
7,55

CT1
88,41
19,41
5,89
1,11
0,79
7,22

CT2
89,06
18,61
5,97
1,21
0,86
7,26

CT3
89,15
18,89
6,95
1,18
0,86
7,30

ĐC
88,67
16,44
5,14
1,25
0,91
7,77

CT1
88,85
16,49
5,45
1,25
1,00
6,63

CT2
88,50
16,06
5,81
1,19
0,96
7,33

CT3
88,87
16,77
5,93
1,28
0,86
6,47

Ash (%)
ME (kcal/kg VCK)

8,86
3.331

8,73
3.302

8,80
3.279

8,86
3.217

7,57
3.472

7,72
3.388

8,17
3.334

7,91
3.394

Toàn bộ đàn lợn được nuôi cùng quy chăn nuôi theo tiêu chuẩn ngành 10 TCN
740-2006 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2006).
2.2. Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn thí nghiệm
Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn gồm các chỉ tiêu khối lượng bắt đầu thí
nghiệm (kg/con), khối lượng kết thúc thí nghiệm (kg/con), tăng khối lượng trong thời
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gian nuôi (kg/con), tăng khối lượng tuyệt đối (g/con/ngày), lượng thức ăn tiêu thụ
(kg/ô), tiêu tốn thức ăn/con/ngày (kg) và hiệu quả sử dụng thức ăn (kg thức ăn/kg tăng
khối lượng), giá thức ăn (đồng/kg), chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng (đồng).
Khối lượng lợn được cân từng con tại thời điểm bắt đầu nuôi, giai đoạn 60 kg (sau 45
ngày thí nghiệm) bằng cân đồng hồ 100kg ± 100 gam và khi xuất bán (sau 105 ngày thí
nghiệm) bằng cân điện tử 1000 kg ± 100 gam. Lượng thức ăn tiêu tốn, số lượng lợn đã
được ghi chép hằng ngày trong quá trình thí nghiệm.
2.3. Đánh giá năng suất, chất lượng thịt của lợn thí nghiệm
Năng suất và chất lượng thịt lợn được đánh giá tại thời điểm giết mổ, mỗi công thức
thức ăn mổ khảo sát 6 con. Các chỉ tiêu đánh giá gồm khối lượng giết mổ (kg), khối lượng
móc hàm (kg), khối lượng thịt xẻ (kg), tỉ lệ thịt móc hàm (%), tỉ lệ thịt xẻ (%), tỉ lệ nạc (%)
độ dày mỡ lưng (mm), tỉ lệ mất nước sau bảo quản 24h (%), tỉ lệ mất nước chế biến (%),
giá trị pH thịt ở thời điểm 24 giờ sau khi giết thịt, độ dai của thịt thăn (N) và màu sắc thịt.
Các phương pháp xác định năng suất thân thịt và chất lượng thịt như sau:
Tỉ lệ thịt móc hàm = (khối lượng thịt móc hàm/khối lượng giết mổ) x 100. Khối lượng thịt
móc hàm là khối lượng thân thịt sau khi lấy tiết, cạo lông, nội tạng (nhưng để lại hai lá
mỡ).
Tỉ lệ thịt xẻ (%) = (khối lượng thịt xẻ/khối lượng giết mổ) x 100. Khối lượng thịt xẻ
là khối lượng thân thịt sau khi đã bỏ đầu, 4 chân (từ khuỷu chân trở xuống), đuôi, hai lá
mỡ ở thân thịt móc hàm.
Dày mỡ lưng: là độ dày mỡ trung bình ở 3 vị trí cổ, lưng và hông. Độ dày mỡ được
đo bằng thước duxich với độ chính xác 0,01mm. Vị trí đo ở cổ: đo tại vị trí xương sườn
thứ 1, vị trí đo ở lưng: đo tại vị trí xương sườn 13-14, vị trí đo ở hông: đo tại điểm giữa cơ
bán nguyệt.
Giá trị pH thịt: xác định pH cơ thăn (M. longissimus dorsi) ở giữa xương sườn 13-14 vào
thời điểm 24 giờ sau bảo quản bằng máy đo pH meter Hanna-HI 8424 theo phương pháp
của Clinquart (2004).
Tỷ lệ mất nước sau 24 giờ bảo quản: lấy khoảng 40 gam thịt của cơ thăn ở vị trí
xương sườn 13-14 sau khi giết mổ, bảo quản mẫu trong túi bóng chuyên dụng ở nhiệt độ
4°C trong 24 giờ. Cân khối lượng mẫu trước và sau khi bảo quản để xác định tỷ lệ mất
nước.
Màu sắc thịt (L*, a*, b*): xác định màu sắc thịt của cơ thăn tại thời điểm sau 24 giờ
bảo quản bằng máy Handy Colorimeter NR-3000 của hãng NIPPON Denshoku - Japan
theo phương pháp của Clinquart (2004).
Độ dai của cơ thăn: lấy mẫu cơ thăn sau khi xác định tỷ lệ mất nước sau 24 giờ
bảo quản đun cách thuỷ với thời gian 55 phút ở nhiệt độ 75°C bằng máy ổn nhiệt Water
bath - Memmert (Đức). Sau đó, sử dụng máy Warner Bratzler 2000 D (Mỹ) để xác định
độ dai của thịt theo phương pháp của Clinquart (2004).
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2.4. Đánh giá đặc điểm sinh lý, sinh hoá máu lợn thí nghiệm
Đặc điểm sinh lý, sinh hoá máu lợn được đánh giá ở thời điểm kết thúc thí
nghiệm, mỗi công thức thức ăn lấy ngẫu nhiên 6 mẫu máu. Mỗi mẫu lấy 5ml máu sau
đó đựng trong ống nghiệm có chứa 3ml dung dịch chống đông (EDTA Ethylene-Diamine Tetra-Acetic acid). Các mẫu máu được phân tích tự động bằng máy
phân tích máu ABX Pentra DX 120c để đếm số lượng hồng cầu và bạch cầu, nồng độ
hemoglobin, hematocrit, MCV và MCHC, tỉ lệ DRW, lymphocyte và monocyte. Các
ống huyết thanh được ly tâm ở tốc độ 3000 vòng/phút trong 15 phút, sau đó huyết thanh
sạch được thu thập để xác định nồng độ protein, cholesterol tổng số, HDL-cholesterol,
LDL-Cholesterol, AST và ALT bằng máy phân tích Cobas 8000 modular analyzer
series (Roche-Hitachi, Tokyo, Japan).
2.5. Xử lý số liệu
Số liệu về khả năng sinh trưởng của lợn được xử lý bằng gói PROC MIXED trên
phần mềm SAS 9.1, mô hình phân tích thống kê gồm biến cố định là công thức thức ăn
(CT) (n=4) và các biến ngẫu nhiên là trại chăn nuôi (trại) (n=3). Các số liệu về năng
suất thịt, chất lượng thịt và các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu lợn được xử lý bằng mô
hình phân tích tuyết tính bằng gói GLM trên phần mềm SAS 9.1. Kiểm định sự khác
biệt trung bình giữa các nhóm bằng Tukey với mức ý nghĩa P <0,05, các tham số thống
kê bao gồm dung lượng mẫu, giá trị least squares means (LSM) và (SE).
Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn (FRC), chi phí thức ăn để sản xuất 1 kg lợn hơi
được phân tích sự khác biệt trung bình giữa các công thức thức ăn bằng phân tích thống
kê one-way anova, kiểm định sự khác biệt trung bình giữa các nhóm bằng T-Test với
mức ý nghĩa P <0,05.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khả năng sinh trưởng của lợn thí nghiệm
Kết quả về khả năng sinh trưởng của lợn thí nghiệm được trình bày trong bảng 4.
Khối lượng lợn bắt đầu thí nghiệm ở các công thức thức ăn ĐC, CT1, CT2 và CT3
là không có sự khác nhau giữa các công thức thức ăn (P >0,05). Sau 45 ngày kết thúc thí
nghiệm ở giai đoạn 1 thì khối lượng đạt cao nhất ở CT2 và thấp nhất ở lô ĐC và có sự
khác nhau giữa khối lượng ở CT2 so với CT3, CT1 và lô ĐC (P<0,05). Tương tự tốc độ
sinh trưởng tuyệt đối của lợn đạt cao nhất ở công thức thức ăn CT2 (P <0,05), sau đó
đến công thức CT3, công thức và thấp nhất ở công thức ĐC. Tốc độ sinh trưởng của lợn
ở công thức CT3 và công thức CT1 là không khác nhau, và ở công thức ĐC không khác
công thức CT1 (P>0,05). Như vậy, ở giai đoạn 1 khả năng sinh trưởng của lợn nuôi
bằng thức ăn bổ sung 4% thảo dược là tốt hơn so với công thức thức ăn đối chứng và
công thức CT1, đây là điều kiện thuận lợi cho khả năng sinh trưởng của lợn ở giai đoạn
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sau. Giai đoạn 2 với thời gian nuôi là 60 ngày tốc độ sinh trưởng của lợn ở công thức
CT2 đạt cao nhất sau đó đến công thức CT3, công thức CT1 và thấp nhất ở công thức
ĐC (P <0,05). Trong giai đoạn này tốc độ sinh trưởng của lợn ở công thức CT3 là
không khác so với công thức CT1 và tốc độ sinh trưởng của lợn ở công thức CT1 là
không khác so với công thức ĐC (P >0,05).
Bảng 4. Khả năng sinh trưởng của lợn ở các công thức thức ăn khác nhau
Chỉ tiêu
n

Công thức thức ăn
ĐC

CT1

CT2

CT3

48

48

48

48

SE

P-value
CT

Trại

CT*Trại

Giai đoạn 1
Thời gian nuôi (ngày)

45

P bắt đầu (kg)

30,50

30,42

30,25

30,33

0,19

0,3

2,8

0,19

P kết thúc (kg)

60,58a

61,96a

64,39b

62,89ab

0,59

0,01

0,56

0,13

P tăng (kg)

30,08a

31,54ac

34,15b

32,56c

0,45

0,01

0,57

0,21

ADG(g/con/ngày)

668,52a

701,02ac

758,86b

723,56c

13,45

0,01

0,55

0,29

Giai đoạn 2
Thời gian nuôi(ngày)

60

P bắt đầu (kg)

60,58a

61,96a

64,39b

62,89ab

0,19

0,3

2,8

0,19

P kết thúc (kg)

104,88a

106,92ac

112,51b

108,91c

1,30

0,005

0,21

0,98

P tăng (kg)

44,31

ADG(g/con/ngày)

738,44a

749,33ac

P bắt đầu (kg)

30,50

30,42

P xuất bán (kg)

104,88a

P tăng (kg)

74,38a

ADG(g/con/ngày)

708,47a

a

44,96

ac

48,11

b

1,05

0,01

0,44

0,14

767,01c

7,60

0,04

0,24

0,12

30,25

30,33

0,19

0,3

2,8

0,19

106,92ac

112,51b

108,91c

1,30

0,005

0,21

0,98

76,50ac

82,26b

78,58c

1,33

0,04

0,46

0,12

728,63ac

783,45b

748,39c

12,69

0,01

0,16

0,21

801,90b

46,02

c

Từ 30 kg – xuất bán
Thời gian nuôi (ngày)

105

Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê P <0,05.

Trong cả giai đoạn thí nghiệm 105 ngày từ ~30 kg đến xuất bán tốc độ sinh trưởng
của lợn ở công thức CT2 đạt cao nhất (783,45 gam/con/ngày), tốc độ sinh trưởng của
lợn ở công thức ĐC là thấp nhất (708,47 gam/con/ngày) và không khác nhau khi so với
công thức CT1 (728,63 gam/con/ngày). Kết quả nghiên cứu này cho thấy bổ sung hỗn
hợp thảo dược gồm đơn kim, hoàn ngọc, hồi và quế ở mức 4% và 6% vào khẩu phần
thức ăn đã cải thiện khả năng sinh trưởng của lợn so với công thức ĐC không bổ sung
thảo dược, trong khi bổ sung với mức 2% là không cải thiện được khả năng sinh trưởng
của lợn so với công thức ĐC. Theo Wenk (2003) bổ sung thảo dược vào khẩu phần thức
ăn đã cải thiện tốc độ sinh trưởng của vật nuôi. Các sản phẩm thảo dược có thể kiểm
soát sự phát triển của các vi khuẩn trong ruột non từ đó góp phần cải thiện khả năng
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sinh trưởng của vật nuôi. Theo Zigger (2001) bổ sung sản phẩm chiết xuất từ quế trong
khẩu phần thức ăn đã cải thiện khả năng sinh trưởng của lợn. Tương tự Tabak & cs.
(1999) cho biết trong quế có chất cinnamaldehyde, eugenol và carvacrol đây là những
chất có tác dụng kích thích quá trình tiêu hoá thức ăn từ đó cải thiện hiệu quả sử dụng
thức ăn và tăng tốc độ sinh trưởng của vật nuôi. Theo Dieu & cs. (2006) bổ sung bột lá
hoàn ngọc với liều 0,2 kg/kg lợn đã ngăn ngừa hội chứng tiêu chảy và cải thiện khả
năng sinh trưởng ở lợn. Giang (2005) cũng cho biết lá của cây hoàn ngọc có các chất
ethyl acetate và n-butanol có tác dụng kháng khuẩn với vi khuẩn salmonella typhi 158
và Echerichia coli.
Bảng 5. Hiệu quả sử dụng của lợn ở các công thức thức ăn khác nhau
n=3, Mean ± SE
Giai đoạn

ĐC

CT1

CT2

CT3

Từ 30-60kg

2,63 ± 0,06

2,61±0,37

2,56±0,03

2,66 ±0,37

Từ 60 kg- XB

3,46a ± 0,07

3,38a ±0,09

3,04b±0,49

3,25a ±0,11

Từ 30 kg- XB

3,10a ± 0,58

3,03ac ±0,06

2,83b±0,03

2,95bc ±0,05

Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê P <0,05.

Tiêu tốn thức ăn/1 kg tăng khối lượng (FCR) của lợn ở giai đoạn 1 là không có
sự khác nhau giữa các công thức thức ăn (P >0,05). Ở giai đoạn 2 FCR của lợn ở công
thức CT2 là thấp nhất, trong khi FCR không có sự khác nhau ở công thức ĐC, công
thức CT1 và công thức CT3. Tính cho cả giai đoạn nuôi từ khi bắt đầu đến khi kết
thúc thí nhiệm FCR của lợn ở công thức CT2 là tốt nhất và thấp nhất là ở công thức
ĐC. FCR không khác nhau giữa công thức ĐC à công thức CT1. Hiệu quả sử dụng
thức ăn đạt tốt nhất ở mức bổ sung 4% thảo dược, sau đó là mức bổ sung 6% thảo
dược trong khẩu phần thức ăn. Kết quả nghiên cứu này cho thấy bổ sung thảo dược ở
mức 4% và 6% trong khẩu phần thức ăn đã cải hiện hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn.
Theo Windisch & cs. (2008) trong thảo dược có các chất saponin, alkaloids,
flavonoids, polyacetylene, cinnamaldehyde, eugenol và carvacrol có tác dụng chuống
ô xy hoá, kháng khuẩn, tăng tính thèm ăn, điều hoà chức năng đường ruột bằng cách
tăng cường hoạt động của các enzym tiêu hoá và hấp thụ dinh dưỡng từ đó tăng cường
hiệu quả sử dụng thức ăn và cải thiện tốc độ sinh trưởng của vật nuôi. Hỗn hợp thảo
dược bổ sung vào khẩu phần thức ăn cho lợn thí nghiệm gồm đơn kim, hoàn hoàn
ngọc, hồi và quế. Trong đó đơn kim có các chất saponin, alkaloids (Alikwe & cs.,
2014) và có các chất flavonoids, polyacetylene (Xuan & Khanh, 2016), trong quế, hồi
có các chất cinnamaldehyde, eugenol và carvacrol (Cabuk & cs., 2003). Theo
Al-Kassie (2009) bổ sung quế vào khẩu phần thức ăn đã cải thiện hiệu quả sử dụng
thức ăn từ đó cải thiện khả năng sinh trưởng của vật nuôi.
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Hình 1. Chi phí thức ăn/1kg tăng khối lượng lợn của các công thức thức ăn
Chi phí thức ăn để tăng 1 kg khối lượng lợn hơi trong thí nghiệm này là không có
sự khác nhau giữa công thức ĐC (28.082 đồng) và công thức CT2 (28.169,54 đồng) (P
>0,05). Công thức thức ăn CT2 có tốc độ sinh trưởng cao hơn và hiệu quả sử dụng thức
ăn tốt nhất, vì vậy dù giá thức ăn cao hơn so với giá thức ăn của công thức ĐC là 900
đồng/kg thức ăn nhưng không có sự khác nhau về chi phí thức ăn để tăng 1 kg khối
lượng lợn hơi giữa hai công thức thức ăn này. Chi phí thức ăn để tăng 1 kg lợn hơi ở
công thức CT1 (30.110,25 đồng) và công thức CT3 (30.727,45 đồng) là không khác
nhau (P >0,05) và cao hơn so với công thức CT2 và công thức ĐC (P <0,05).
3.2. Năng suất, chất lượng thịt của lợn thí nghiệm
Năng suất thịt lợn thí nghiệm được trình bày tại bảng 6.
Bảng 6. Năng suất thịt của lợn ở các công thức thức ăn khác nhau
n=6, Mean ± SE
Chỉ tiêu
Khối lượng giết mổ (kg)
Khối lượng móc hàm (kg)
Tỉ lệ thịt móc hàm (%)
Khối lượng thịt xẻ (kg)
Tỉ lệ thịt xẻ (%)
Tỉ lệ nạc (%)
Dày mỡ lưng (mm)

ĐC

CT1

CT2

104,37a

104,50a

109,56b

83,72a

84,04a

88,05b

± 1,06
± 0,78
80,22 ± 0,32
73,29a ± 0,65
70,24 ± 0,37
62,62 ± 0,90
14,47 ± 0,50

± 1,57
± 0,92
80,46 ± 0,38
73,95ab ± 1,30
70,76 ± 0,60
62,52 ± 0,24
14,87 ± 0,66

± 1,06
± 1,38
80,34 ± 0,59
76,76b ± 1,03
70,06 ± 0,54
61,77 ± 0,61
16,55 ± 0,64

CT3
107,44ab ± 0,75
86,20ab ± 0,75
80,23 ± 0,18
75,68ab ± 0,69
70,44 ± 0,26
61,92 ± 0,75
15,96 ± 0,35

Các chỉ tiêu trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê P <0,05.

Khối lượng móc hàm ở công thức CT2 là cao hơn so với công thức ĐC và công
thức CT1. Tỉ lệ thịt móc hàm, tỉ lệ thịt xẻ, tỉ lệ nạc và độ dày mỡ lưng là không có sự
khác nhau giữa các công thức thức ăn. Kết quả nghiên cứu này cho thấy bổ sung hỗn
hợp thảo dược 4% vào khẩu phần thức ăn đã cải thiện khối lượng giết mổ, khối lượng
thịt xẻ, khối lượng thịt móc hàm so với công thức đối chứng (P <0,05), nhưng không
ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tỉ lệ thịt móc hàm, tỉ lệ thịt xẻ, tỉ lệ nạc và độ dầy mỡ lưng
của lợn là không khác nhau giữa các công thức thức ăn (P >0,05).
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Chất lượng thịt lợn thí nghiệm được trình bày trong bảng 7.
Bảng 7. Chất lượng thịt lợn ở các công thức thức ăn khác nhau
n=6, Mean ± SE
ĐC

Chỉ tiêu
pH 24h
Tỉ lệ mất nước sau bảo
quản 24h (%)
Tỉ lê mất nước sau chế biến
24h (%)
Độ dai thịt (N)
L*
a*
b*

5,52ab
1,54a

CT1

± 0,01
± 0,12

5,50a
1,23ab

± 0,02
± 0,25

CT2
5,53ab
0,84b

CT3

± 0,01
± 0,12

5,56b ± 0,02
1,11ab ± 0,10

28,79a ± 0,91

26,66b ± 0,38

25,46b ± 0,65

25,71b ± 0,45

36,58 ± 1,67
50,37a ± 1,17
11,77a ± 0,23
5,05a ± 0,23

36,89 ± 1,28
55,18b ± 1,44
12,76ab ± 0,44
6,07b ± 0,37

35,66 ± 1,26
55,74b ± 0,72
13,41b ± 0,43
6,24b ± 0,11

35,51 ± 1,40
56,94b ± 1,36
13,10b ± 0,28
6,34b ± 0,35

Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê P <0,05.

Giá trị pH của thịt lợn sau 24h bảo quản cao nhất ở công thức CT3 (5,56) và
không có sự khác nhau giữa công thức ĐC (5,52), công thức CT1 (5,5) và công thức
CT2 (5,53). Giá trị pH này cũng không có sự khác nhau giữa công thức ĐC và công
thức CT3. Tỉ lệ mất nước của thịt lợn sau bảo quản 24h cao nhất ở công thức ĐC (1,54%)
và thấp nhất ở công thức CT2 (0,84%) (P <0,05). Tỉ lệ mất nước sau chế biến cao nhất ở
công thức ĐC (28,79%) và thấp hơn ở các công thức thức ăn có bổ sung thảo dược công
thức CT1 (26,66%), công thức CT2 (25,46%) và công thức CT3 (25,71%) (P <0,05).
Độ dai của thịt lợn không có sự khác nhau giữa các công thức thức ăn. Màu sắc
thịt L, a và b ở công thức CT2 và công thức CT3 là cao hơn so với công thức ĐC (P
<0,05). Màu sắc thịt a ở công thức ĐC và công thức CT1 là không khác nhau (P >0,05).
Có thể thấy màu sắc của thịt lợn nuôi bằng thức ăn bổ sung thảo dược có màu đỏ đậm
hơn so với màu sắc thịt lợn ở công thức ĐC không bổ sung thảo dược.
3.3. Đặc điểm sinh lý, sinh hoá máu lợn thí nghiệm
Chỉ tiêu sinh hoá máu lợn thí nghiệm được trình bày trong bảng 8.
Bảng 8. Chỉ tiêu sinh hóa máu lợn ở các công thức thức ăn khác nhau
n=6, Mean ± SE
Chỉ tiêu

ĐVT

ĐC

CT1

CT2

CT3

Protein
Total Chlesterol

mg/100ml

70,41 ± 2,97

65,98 ± 2,41

66,71 ± 2,05

68,46 ± 2,19

mg/100ml

2,40a ± 0,12

2,37a ± 0,06

1,93b ± 0,10

1,91b ± 0,06

HDL-Cholesterol

mg/100ml

0,97a

1,04a

1,61b

± 0,16

1,35b ± 0,17

LDL-Cholesterol

mg/100ml

1,35a ± 0,17

1,19a ± 0,06

0,86b ± 0,06

0,77b ± 0,06

AST

U/L

37,69a

35,35a

30,35b

± 0,83

33,07b ± 1,45

ALT

U/L

51,65a ± 1,52

46,47b ± 1,26

43,17c ± 1,01

± 0,01
± 1,51

± 0,03
± 0,96

48,65ab ± 1,05

Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê P <0,05.

Chỉ tiêu protein trong máu lợn là không có sự khác nhau giữa các công thức thức
ăn. Lượng cholesterol tổng số (Total cholesterol) ở công thức ĐC và công thức CT1 là
cao hơn so với công thức CT2 và công thức CT3 (P <0,05), trong khi lượng
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HDL-cholesterol ở công thức CT2 và công thức CT3 là cao hơn so với công thức ĐC và
công thức CT1, lượng LDL cholesterol ở công thức ĐC và công thức CT1 lại cao hơn
so với công thức CT2 và công thức CT2 (P <0,05). Kết quả nghiên cứu này cho thấy bổ
sung hỗn hợp thảo dược với mức 4% và 6% vào khẩu phần thức ăn nuôi lợn từ 30 kg
đến xuất bán đã cải thiện được lượng cholesterol trong máu lợn, làm giảm cholesterol
tổng số và LDL cholesterol và tăng lượng HDL-cholesterol. Theo Kim & cs. (2006)
nghiên cứu ảnh hưởng của dầu quế đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu trên chuột cho
biết quế có tác dụng làm giảm lượng cholesterol tổng số trong máu và làm tăng lượng
HDL-cholesterol. Trong đơn kim, hồi, quế đều có các chất flavonoids chống ô xy hoá
(Xuan and Khanh, 2016). Theo Ahmed & cs. (2016) cho biết sử dụng thảo dược có các
chất chống ô xy hoá bổ sung vào khẩu phần thức ăn nuôi lợn có tác dụng làm giảm quá
trình ô xy hoá các axít béo không bão hoà. Tương tự Shirzadegan (2014) cho biết chất
chống oxi hoá trong quế đã làm giảm quá trình peroxy hoá lipid của tế bào, đặc biệt là
làm giảm quá trình ô xy hoá các axít béo không bão hoà vì vậy làm giảm cholesterol
tổng số và LDL cholesterol trong máu.
Lượng Aspartate aminotransferase (AST) và lượng Alanine aminotransferase
(ALT) của máu lợn ở công thức CT2 và công thức CT3 là thấp hơn so với công thức
ĐC (P <0,05), trong khi hai chỉ tiêu này không có sự khác nhau giữa công thức ĐC và
công thức CT1 (P >0,05). Lượng AST và ALT phản ảnh mức độ tổn thương ở gan, khi
gan bị tổn thương lượng AST và ALT trong máu tăng. Kết quả của nghiên cứu này cho
thấy bổ sung hỗn hợp thảo dược ở mức 4% và 6% vào khẩu phần thức ăn đã cải thiện
được chức năng gan của lợn. Bổ sung thảo dược trong khẩu phần thức ăn nuôi lợn đã có
tác dụng tốt tới khả năng kháng khuẩn và cải thiện chức năng gan của lợn. Theo
Franklic & cs. (2009) chất cinnamaldehyde trong quế có tính kháng khuẩn mạnh. Theo
Tian & cs. (2012) bột quế có tác dụng chống vi rút. Theo Xuan & Khanh (2016) bột cây
đơn kim có tác dụng tiêu viêm và kháng khuẩn từ đó cải thiện chức năng gan.
Chỉ tiêu sinh lý của máu lợn được trình bày trong bảng 8.
Bảng 8. Chỉ tiêu sinh lý máu của lợn ở các công thức thức ăn khác nhau
n=6, Mean ± SE
ĐC

CT1

CT2

CT3

Hồng cầu

x106/µl

ĐVT

7,43 ± 0,15

7,53 ± 0,10

7,59 ± 0,15

7,53 ± 0,12

Hemoglobin

mg/ml

12,40a ± 0,26

13,03ab ± 0,14

13,73b ± 0,46

13,80b ± 0,56

Hematocrit

%

39,47 ± 0,91

38,31 ± 1,02

38,46 ± 1,19

38,40 ± 1,27

MCV

fl

52,00 ± 1,26

52,00 ± 1,58

52,50 ± 1,29

53,33 ± 1,66

MCHC

mg/ml

31,43 ± 1,20

31,05 ± 1,09

31,00 ± 1,29

31,18 ± 1,17

DRW

%

23,27 ± 1,62

23,15 ± 1,03

22,25 ± 1,59

21,71 ± 1,63

Bạch cầu

x103/µl

30,83a

25,05b

20,95c

± 1,01

20,60c ± 1,39

Lymphocyte

%

19,17a ± 2,62

14,10b ± 0,06

12,55b ± 0,38

11,65c± 0,43

Monocyte

%

14,43a ± 0,13

11,00b ± 0,44

9,78bc ± 0,35

9,71c ± 0,43

Chỉ tiêu

± 1,36

± 2,34

Các chỉ tiêu trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê P <0,05
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Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác nhau về lượng hồng cầu, MCV,
MCHC nồng độ hematocrit và tỉ lệ DRW trong máu lợn giữa các công thức thức ăn.
Trong khi nồng độ hemoglogin trong máu lợn ở công thức CT2 và công thức CT3 là
cao hơn so với công thức ĐC (P <0,05).
Lượng bạch cầu và tỉ lệ bạch cầu lymphocyte, tỉ lệ bạch cầu monnocyte trong máu
lợn ở ba công thức thức ăn bổ sung thảo dược là thấp hơn so với công thức ĐC không
bổ sung thảo dược (P <0,05) và lượng bạch cầu, tỉ lệ lymphocyte, tỉ lệ monnocyte trong
máu lợn có xu hướng thấp nhất ở công thức CT3 bổ sung 6% hỗn hợp thảo dược. Như
vậy bổ sung hỗn hợp thảo dược đã cải thiện được khả năng miễn dịch của lợn. Theo
Alikwe & cs. (2014) cây đơn kim có các chất alkaloid, saponin có tác dụng cải thiện
khả năng miễn dịch của gia súc.
4. KẾT LUẬN
Bổ sung sung hỗn hợp thảo gồm đơn kim, hoàn ngọc, hồi và quế ở mức 4% và 6%
trong khẩu phần thức ăn đã cải thiện khả năng sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn
của lợn so với công thức ĐC không bổ sung thảo dược và bổ sung với mức 2%.
Chi phí thức ăn để tạo 1 kg lợn hơi là không có sự khác nhau giữa công thức thức
ăn bổ sung 4% thảo dược và công thức đối chứng. Chi phí thức ăn để tạo 1 kg lợn hơi ở
công thức thức ăn bổ sung 2% và 6% thảo dược là cao hơn so với công thức thức ăn
công thức CT2 và công thức ĐC.
Bổ sung hỗn hợp thảo dược không ảnh hưởng đên các chỉ tiêu tỉ lệ thịt móc hàm,
tỉ lệ thịt xẻ, tỉ lệ nạc và độ dầy mỡ lưng. Màu sắc của thịt lợn nuôi bằng thức ăn bổ sung
thảo dược có màu đỏ đậm hơn so với màu sắc thịt lợn ở công thức đối chứng không bổ
sung thảo dược.
Bổ sung hỗn hợp thảo dược trong khẩu phần thức ăn nuôi lợn từ 30 kg đến xuất
bán ở mức 4% và 6% đã cải thiện được lượng cholesterol trong máu lợn, làm giảm
cholesterol tổng số, giảm LDL cholesterol, tăng lượng HDL-cholesterol, cải thiện chức
năng gan và khả năng miễn dịch của lợn.
Có thể sử dụng hỗn hợp thảo dược đơn kim, hoàn ngọc, quế, hồi với mức bổ sung
4% vào khẩu phần thức ăn nuôi lợn thịt từ 30 kg đến xuất bán.
LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ tài chính của Uỷ ban Nhân dân tỉnh
Hải Dương. Cám ơn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, Học viện Nông
nghiệp Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ thực hiện nghiên cứu này.
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC
CỦA TỈNH HÀ GIANG
Phạm Thanh Huyền1,*, Nguyễn Quỳnh Nga1, Phan Văn Trưởng1,
Hoàng Văn Toán1, Phạm Thị Ngọc2
1

Viện Dược liệu, Bộ Y tế, 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT
Hà Giang là một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc của nước ta. Với những đặc trưng về địa
hình, địa chất và khí hậu, Hà Giang có thảm thực vật tự nhiên phong phú và đa dạng, trong
đó có nhiều loài thực vật có giá trị. Trong thời gian từ 2013 - 2015, nhóm nghiên cứu của
Viện Dược liệu đã tiến hành điều tra tại 84 xã thuộc 11 huyện và thành phố của tỉnh Hà
Giang, gồm: Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Tp. Hà Giang,
Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc. Kết quả đã ghi nhận được ở Hà Giang hiện có
1.565 loài thuộc 824 chi, 202 họ và 6 ngành, 2 giới Thực vật và Nấm có công dụng làm
thuốc. Đồng thời phát hiện thêm được 4 loài cây thuốc mới bổ sung cho hệ thực vật Việt
Nam. Nguồn tài nguyên cây thuốc của Hà Giang không chỉ có sự đa dạng về dạng sống,
sự phong phú ở các bậc taxon mà còn có giá trị lớn về mặt bảo tồn.
Từ khóa: Tài nguyên, cây thuốc, dược liệu, Hà Giang.
INVESTIGATIONAL RESULTS OF MEDICINAL PLANT RESOURCES
IN HA GIANG PROVINCE, VIETNAM
Pham Thanh Huyen1, Nguyen Quynh Nga1, Phan Van Truong1,
Hoang Van Toan1, Pham Thi Ngoc1
1
National Institute of Medicinal Materials, Ministry of Health, 3B Quang Trung, Hoan Kiem,
Hanoi, Vietnam
ABSTRACT
Ha Giang is a province in Northeast of Vietnam. Along with the unique
characteristics of topography, geology and climate, Ha Giang province has abundant and
diverse natural vegetation, including valuable plants. For the period of 2013-2015, the
research team were conducted many surveys on 84 communes of 11 districts and a city in
Ha Giang province. As a result, 1565 species of medicinal plants and fungi, belonging to
824 genera, 202 families, 5 divisions of vascular plants and 1 division of fungi were
recorded. At the same time, 4 new species of medicinal plants were recorded for the flora
of Vietnam including: Paris cronquistii (Takht.) H. Li; Paris xichouensis (H. Li) Y. H. Ji,
H. Li & Z. K. Zhou; Lonicera calcarata Hemsl. and Trichosanthes truncata C.B.Clarke.
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Besides, this survey was recorded the forest areas concentrated many medicinal plants
and listed in Ha Giang province has currently 97 medicinal plant species subject to
national-level conservation. Medicinal plant resources of Ha Giang province are not only
diverse in terms of life forms, richness of taxa but also have great value in terms of
conservation.
Keywords: Medicinal plant, resources, Ha Giang.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hà Giang là tỉnh miền núi nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam. Với điều kiện tự
nhiên và khí hậu tương đối đa dạng đã tạo ra ở đây nguồn tài nguyên động - thực vật độc
đáo, trong đó có nhiều loài cây được dùng làm thuốc. Tỉnh Hà Giang có tới 22 cộng đồng
các dân tộc khác nhau cùng cư trú và sinh sống. Bởi vậy, vốn tri thức bản địa về sử dụng
cây thuốc, động vật làm thuốc trong nhân dân vô cùng phong phú. Với đặc điểm địa hình,
địa chất thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng nên Hà Giang có thảm thực vật tự nhiên phong
phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài dược liệu quý [1-4].
Công tác điều tra đánh giá tiềm năng và hiện trạng nguồn tài nguyên dược liệu ở Hà
Giang những năm trước đây đã có những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn những
mặt hạn chế do mới chỉ điều tra được ở 4 huyện vùng cao núi đá (Đồng Văn, Mèo Vạc,
Quản Bạ và Yên Minh); còn 7 huyện/thị (Vị Xuyên, Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình,
Hoàng Su Phì, Xín Mần và thành phố Hà Giang) vẫn chưa được điều tra [5, 6]. Do vậy
chưa có được các dữ liệu đầy đủ về tiềm năng và hiện trạng nguồn cây thuốc trên toàn tỉnh
Hà Giang.
Chính vì vậy, trong giai đoạn 2013 - 2015, Viện Dược liệu được Uỷ ban nhân dân
tỉnh Hà Giang phê duyệt đề tài “Nghiên cứu, điều tra, khảo sát và xây dựng chiến
lược phát triển cây dược liệu tỉnh Hà Giang”. Mục tiêu của đề tài là nắm được về tiềm
năng, hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng bền vững
nguồn tài nguyên cây dược liệu tỉnh Hà Giang.
2. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
Các loài thực vật và nấm có công dụng làm thuốc.
2.2. Địa điểm điều tra nghiên cứu
Điều tra, khảo sát nguồn tài nguyên cây thuốc ở 7 huyện và thành phố chưa được
điều tra (Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Thành
phố Hà Giang) và tái điều tra 4 huyện đã được điều tra trước đây để cập nhật số liệu (Quản
Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc). Tại các huyện, lựa chọn những vùng rừng tiêu biểu
để tiến hành điều tra. Tổng số đã điều tra 84 xã và thị trấn thuộc 11 huyện trên toàn tỉnh,
cụ thể như sau:
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- Huyện Xín Mần: 10 xã, 1 thị trấn: Nấm Dẩn, Khuôn Lùng, Quảng Nguyên, Nà Chì,
Chí Cà, Thu Tà, Xín Mần, Chế Là, Bản Ngò, Ngán Chiên, thị trấn Cốc Bài.
- Huyện Hoàng Su Phì: 11 xã, 1 thị trấn: Nàng Đôn, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Hồ
Thầu, Nậm Ty, Thông Nguyên, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nậm Ty, Nam Sơn, Tả Sử
Choóng, thị trấn Vinh Quang.
- Huyện Quang Bình: 7 xã và 1 thị trấn: Tiên Nguyên, Nà Khương, Bằng Lang, Xuân
Giang, Bản Rịa, Tân Trinh, Tân Bắc, thị trấn Yên Bình.
- Huyện Bắc Quang: 7 xã và 1 thị trấn: Quang Minh, Liên Hiệp, Đức Xuân, Kim
Ngọc, Bằng Hành, Đồng Tâm, Đồng Tiến, thị trấn Tân Quang.
- Huyện Vị Xuyên: 15 xã và 2 thị trấn: Thượng Sơn, Cao Bồ, Quảng Ngần, Trung
Thành, Việt Lâm, Thanh Thủy, Thanh Đức, Lao Chải, Xín Chải; Khu bảo tồn thiên
nhiên Tây Côn Lĩnh: xã Quảng Ngần, Cao Bồ; Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang:
xã Phong Quang, Thuận Hoà, Minh Tân; Khu bảo tồn Vọoc Khau Ca: xã Tùng Bá; thị
trấn Vị Xuyên, thị trấn nông trường Việt Lâm.
- Huyện Bắc Mê: 8 xã và 1 thị trấn: Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê: xã Lạc Nông,
Minh Ngọc, Phiêng Luông, Thượng Tân; Khu bảo tồn vọoc Khau Ca: xã Minh Sơn, Yên
Định, Yên Cường, Yên Phong; thị trấn Yên Phú.
- Thành phố Hà Giang: 4 xã: Phương Thiện, Phương Độ, Ngọc Đường, Phong Quang.
Điều tra nhanh nguồn tài nguyên cây thuốc ở 4 huyện vùng cao núi đá đã điều tra
trước đây để cập nhật số liệu điều tra:
- Huyện Quản Bạ: 5 xã: Bát Đại Sơn, Cán Tỷ, Quyết Tiến, Tam Sơn và Quản Bạ.
- Huyện Yên Minh: 2 xã thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già: xã Du Già, Du Tiến.
- Huyện Đồng Văn: 5 xã: Phó Bảng, Lũng Thầu, Phố Cáo, Phố Là và Vần Chải.
- Huyện Mèo Vạc: thị trấn Mèo Vạc và 2 xã: Tả Lủng, Nậm Ban.
2.3. Phương pháp
- Phương pháp chung để điều tra cây thuốc áp dụng theo “Quy trình điều tra dược
liệu” của Bộ Y tế, 1973 và 2006 có sửa chữa, bổ sung.
- Điều tra theo tuyến: Trên thực địa để xác định và thu thập được đầy đủ nhất số loài
cây thuốc hiện có ở khu vực nghiên cứu: tại mỗi điểm điều tra, lập tuyến đi qua các kiểu
địa hình và dạng sinh thái đặc trưng để thu thập số liệu về các loài theo yêu cầu.
- Sử dụng bản đồ và máy định vị vệ tinh (GPS) để xác định các tuyến và điểm điều
tra.
- Xác định tên khoa học các loài cây thuốc theo phương pháp so sánh hình thái cổ
điển và sử dụng khóa phân loại trong các bộ thực vật chí hiện có.
- Các tiêu bản cây thuốc được làm theo phương pháp làm mẫu thực vật khô, và được
lưu giữ tại phòng tiêu bản khoa Tài nguyên Dược liệu, Viện Dược liệu.
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3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
3.1. Tổng số loài cây thuốc ghi nhận được
Tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã được công bố và các kết quả điều tra trong giai
đoạn 2013 - 2015, đã ghi nhận được ở Hà Giang có tổng số 1.565 loài cây thuốc thuộc 824
chi, 202 họ và 6 ngành của 2 giới Thực vật và Nấm. Trong ngành Ngọc lan phần lớn các
loài thuộc lớp Ngọc lan - Hai lá mầm và một số ít thuộc lớp Hành - Một lá mầm (Bảng 1).
Kết quả cho thấy, với tổng số 1.565 loài thực vật và Nấm làm thuốc mọc tự nhiên và
trồng đã ghi nhận được, đem so sánh với tổng số 665 loài cây thuốc đã ghi nhận được
trong các giai đoạn điều tra trước đây (1968 - 1975 và 1999 - 2000) thì số loài cây thuốc
ghi nhận trong cuộc điều tra lần này (2013-2015) là nhiều hơn đáng kể [2, 5, 6, 7, 8]. Có
thể thấy rằng, Hà Giang là một trong những tỉnh có nguồn tài nguyên thực vật nói chung
và nguồn tài nguyên cây thuốc nói riêng phong phú vào dạng bậc nhất nước ta.K
* Sự phong phú về dạng sống:
Ngoài các đại diện thuộc nhóm Nấm, ngành Dương xỉ không phân chia về dạng
sống, số còn lại là 1522 loài bao gồm các dạng sống: Thân cỏ/thảo (T): 604 loài (≈ 39,68
%); Cây bụi và cây bụi trườn (B): 366 loài (≈ 24,05 %); Thân leo (thảo và gỗ) - (L): 214
loài (≈ 14,06 %); Thân gỗ (G): 331 loài (≈ 21,75 %); Thân cột (C): 7 loài (≈ 0,46 % chủ
yếu thuộc họ Arecaceae).
Như vậy, cây thuốc tỉnh Hà Giang chủ yếu là cây thân cỏ (39,68 %); nhóm cây bụi
(24,05 %). Cây thuốc là dây leo, thân gỗ và thân cột chiếm tỷ lệ không nhiều. Tổng hợp
với các đại diện thuộc giới Nấm, ngành Mộc tặc, ngành Thông đất và ngành Dương xỉ cho
thấy, nguồn cây thuốc tỉnh Hà Giang phong phú về các dạng sống tự nhiên.
* Sự phong phú và đa dạng ở các bậc taxon
Như trên đã đề cập, tổng số 1.565 loài thực vật và nấm làm thuốc đã ghi nhận tại Hà
Giang thuộc 824 chi và 202 họ, trong đó có 10 họ giàu loài, có từ 20 đến 109 loài.
Bảng 1. Kết quả điều tra về thành phần loài thực vật và nấm làm thuốc ở tỉnh Hà Giang
STT

Giới, Ngành và Lớp

I
1
1.1
1.2
II

Giới Nấm (Fungi)
Ngành Nấm đảm (Basidiomycota)
Lớp Nấm đảm (Basidiomycetes)
Lớp Nấm tán (Agaricomycetes)
Giới Thực vật
Ngành
Mộc
tặc/Tháp
bút
(Equisetophyta)
Ngành
Thông
đất/Thạch
tùng
(Lycopodiophyta)
Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta)
Ngành
Thông/Hạt
trần
(Pinophyta/Gymnospermae)
Ngành
Ngọc
lan/Hạt
kín

1
2
3
4
5
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Số họ

Số chi

Số loài

2
2
1
1
200

2
2
1
1
822

2
2
1
1
1563

Mọc tự
nhiên
2
2
1
1
1432

1

1

2

2

0

2

5

8

8

0

14

22

31

31

0

7

15

20

20

0

176

779

1502

1371

131

Trồng
0
0
0
0
131

STT

5.1
5.2

Giới, Ngành và Lớp
(Magnoliophyta/Angiospermae)
Lớp Ngọc lan/lớp Hai lá mầm
(Magnoliopsida/Dicotyledon)
Lớp Hành/lớp Một lá mầm
(Liliopsida/Monocotyledon)
Tổng số

Số họ

Số chi

Số loài

147

663

1277

29

116

225

202

824

1565

Mọc tự
nhiên

Trồng

1434

131

Bảng 2. Các họ thực vật có nhiều loài cây thuốc tại Hà Giang
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Họ thực vật
Asteraceae
Rubiaceae
Orchidaceae
Lamiaceae
Moraceae
Rutaceae
Apocynaceae
Araceae
Solanaceae
Acanthaceae
Tổng số

Số loài
109
63
45
39
34
33
25
24
23
20
413

Trong số 10 họ có số loài nhiều nhất chiếm tới 26,4% tổng số loài ghi nhận được.
Trong đó họ Cúc (Asteraceae) có số loài nhiều nhất, nhiều loài trong họ này là những cây
thuốc phân bố khá phổ biến và có khả năng khai thác lớn như Hy thiêm (Siegesbeckia
orientalis), Ngải cứu dại (Artemisia indica), Cỏ cứt lợn (Ageratum conyzoides) …. hay là
cây trồng có giá trị kinh tế như Actisô: Cynara cardunculus L.. Họ Cà phê (Rubiaceae)
đứng thứ hai với đa phần là các loài cây thảo và cây bụi làm thuốc phổ biến như: các loài
Bướm bạc (Mussaenda spp.), Câu đằng (Uncaria spp.), Dạ cẩm (Hedyotis spp.)…
Một số họ giàu loài có các cây thuốc vừa có giá trị khai thác sử dụng lại vừa có giá
trị về mặt bảo tồn như họ Phong lan (Orchidaceae) có 9 loài nằm trong diện bảo tồn. Đó là
3 loài lan Kim tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.; A. Calcareous Aver.,
Anoectochilus elwesii King & Pantl.); 4 loài Thạch hộc (Dendrobium nobile Lindl.,
Dendrobium longicornu Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl., Dendrobium
fimbriatum Hook.) và 2 loài lan Một lá (Nervilia aragoana Gaudich.;Nervilia fordii
(Hance) Schltr.); Họ Bạc hà (Lamiaceae) với nhiều loài cây trồng phổ biến vừa được
dùng làm gia vị lại vừa có tác dụng làm thuốc như Hương nhu tía (Ocimum tenuiflorum
L.), Húng (Ocimum basilicum L.), Kinh giới (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.), Tía tô
(Perilla frutescens (L.) Britton); bên cạnh đó nhiều loài mọc tự nhiên có giá trị khai thác
như Hạ khô thảo (Prunella vulgaris L.) là vị thuốc phổ biến trong Y học cổ truyền, một số
loài “Bạc hà” mọc tự nhiên (Agastache spp., Elsholtzia spp.; …) là nguồn thức ăn (phấn
hoa) cho ong mật tạo nên thương hiệu mật ong bạc hà nổi tiếng của Hà Giang ... ngoài ra
còn có 1 loài thuộc diện bảo tồn là Chùa dù (Elsholtzia penduliflora W.W. Sm.).
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Số còn lại 192 họ, mỗi họ mới chỉ ghi nhận được từ 1 đến 19 loài cây thuốc. Trong
số này, một số họ mặc dù chỉ có vài loài, nhưng lại là những cây thuốc rất có giá trị. Ví dụ họ
Trạch tả (Alismataceae): 1 loài là Trạch tả (Alisma plantago-aquatica); họ Cẩu tích
(Dicksoniaceae) có 1 loài là Cẩu tích (Dicksonia barometz); họ Bách bộ (Stemonaceae) có 1
loài là cây Bách bộ (Stemona tuberosa); họ Mã đề (Plantaginaceae) có 2 loài Mã đề
(Plantago major) và Mã đề á (Plantago asiatica); họ Bầu bí (Cucurbitaceae): trong số các
loài đã biết đáng chú ý nhất là loài Dền toòng/Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum
(Thunb.) Makino)… Đây là những cây thuốc có giá trị sử dụng, kinh tế cao và rất có tiềm
năng phát triển ở tỉnh Hà Giang. Riêng họ Taxaceae: có 3 loài trong đó 2 loài thuộc diện bảo
tồn là Dẻ tùng sọc trắng vân nam (Amentotaxus yunnanensis H.L.Li) và Thông đỏ bắc
(Taxus wallichiana var. chinensis (Pilg.) Florin.), loài còn lại là Dẻ tùng sọc trắng
(Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilg.) cũng là loài hiếm gặp.
Ở bậc chi, các chi đã biết có nhiều cây thuốc bao gồm: Chi Ficus (Moraceae) có 24
loài; chi Ardisia (Myrsinaceae) có 13 loài; chi Polygonum (Polygonaceae) có 12 loài; chi
Smilax (Smilacaceae) có 12 loài; chi Piper (Piperaceae) có 11 loài, chi Solanum (Solanaceae)
có 10 loài. Các chi Alpinia (Zingiberaceae), Clematis (Ranunculaceae), Desmodium
(Fabaceae), Dendrobium (Orchidaceae), Cinnamomum (Lauraceae) và đều có 9 loài/chi.
Một vài họ chỉ có 1 chi nhưng các loài đã biết có ở Hà Giang đều có ý nghĩa về mặt đa
dạng sinh học và giá trị sử dụng, như: họ Taccaceae chỉ có 1 chi Tacca với 2 loài là Râu
hùm (Tacca chantrieri André), Hồi đầu thảo (T. plantaginea Drenth) và Phá lủa (T.
subflabellata P.P.Ling & C.T.Ting); họ Costaceae chỉ có 1 chi Costus với 2 loài Mía dò
(Costus speciosus (J.Koenig) Sm.) và Mía dò hoa gốc (C.tonkinensis Gagnep.), hay họ
Trilliaceae chỉ có 1 chi Paris gồm 5 loài cây thuốc rất có giá trị. Một số chi chỉ có 2 - 3
loài nhưng đều là những cây thuốc có khả năng khai thác và có giá trị bảo tồn cao: Chi
Gynostemma (Cucurbitaceae) có 3 loài đều có công dụng làm thuốc như Giảo cổ lam
(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino, G. Laxum (Wall.) Cogn.), Chi
Acanthopanax với 2 loài là Ngũ gia bì hương (A. gracilistylus W.W.Sm.) và Ngũ gia bì
gai (Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss) vừa có giá trị làm thuốc lại vừa thuộc diện bảo
tồn; Chi Panax với 3 loài đều có giá trị làm thuốc cao trong đó ngoại trừ loài Tam thất
(Panax notoginseng (Burkill) F. H. Chen) là cây thuốc trồng, 2 loài Tam thất hoang
(Panax stipuleanatus H.T.Tsai & K.M.Feng) và Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus
Seem.) là những cây thuốc quí hiếm cần bảo vệ. Hiện nay, một số tác giả đã công bố loài
Sâm vũ diệp được ghi nhận cũng thuộc loài Tam thất hoang.
* Một số phát hiện mới, ghi nhận bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam:
Trong các đợt điều tra tại Hà Giang, nhóm nghiên cứu đã phát hiện thêm được 4 loài
cây thuốc, là những loài ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam, gồm có: Trọng lâu thìa Paris xichouensis (H. Li) Y. H. Ji, H. Li & Z. K. Zhou; Trọng lâu lá đốm Paris cronquistii (Takht.) H. Li; Kim ngân cựa - Lonicera calcarata Hemsley; Qua lâu lá
nguyên - Trichosanthes truncata C. B. Clarke in J. D. Hooker. Đáng lưu ý rằng, cả 4 loài
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ghi nhận mới này đều là những loài có vùng phân bố hẹp, mới chỉ ghi nhận được từ 1 đến
2 điểm phân bố trên cả nước. Đây là những loài cây thuốc có giá trị cao và là những đối
tượng nằm trong diện bảo tồn ở nước ta. Phát hiện mới này cho thấy rằng Hà Giang có
nguồn tài nguyên thực vật phong phú và hiện còn ẩn chứa nhiều tiềm năng sinh vật có ý
nghĩa cho khoa học [9, 10, 11, 12].
3.2. Đa dạng các loài cây thuốc theo độ cao và các vùng rừng tập trung nhiều loài
cây thuốc tại Hà Giang
* Phân bố các loài theo độ cao:
Hà Giang là điểm cực Bắc của Việt Nam, với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đặc
biệt đã tạo nên ở đây một khu hệ thực vật mà trong đó không chỉ có những loài cây thuốc
nhiệt đới mà còn có nhiều loài của vùng ôn đới ấm và á nhiệt đới núi cao. Nhiều loài có
phân bố ở Hà Giang cũng được tìm thấy ở nhiều vùng khác ở Việt Nam nhưng ở độ cao
lớn hơn như Bách xanh (Calocedrus macrolepis Kurz.), Thông đỏ
(Taxus wallichiana var. chinensis Florin.)... Một số loài mới chỉ có ghi nhận ở Hà Giang
như loài Hoàng liên ô rô (Mahonia bealei (Fortune) Pynaert)... Không những thế, hai loài
thuộc chi Panax là Tam thất hoang (P. stipuleanatus H.T.Tsai & K.M.Feng) và Sâm vũ
diệp (P. bipinnatifidus Seem.) vốn có phân bố hẹp (Hoàng Liên Sơn - Lào Cai) cũng được
ghi nhận có tại Hà Giang trong đợt điều tra khảo sát lần này.
- Ở độ cao từ 1.000m trở lên: bắt gặp nhiều loài cây thuốc đặc trưng cho vùng núi cao
thuộc một số họ như: Họ Ngũ gia bì (Araliaceae): Ngũ gia bì hương (Acanthopanax
gracilistylus), Thông thảo (Tetrapanax papyriferus), Đu đủ rừng (Trevesia palmata), Dây
thường xuân (Hedera nepalensis)…; Họ Hoàng liên gai (Berberidaceae): Hoàng liên ô rô
(Mahonia nepalensis), Hoàng liên ô rô lá dày (M. bealei)…; Họ Mao lương
(Ranunculaceae): Hoàng liên bắc (Coptis chinensis), Thổ hoàng liên (Thalictrum
foliolosum)...; Họ Nữ lang (Valerianaceae): Nữ lang (Valeriana hardwicki), Sì to (V.
jatamansi)…; Họ Bách hợp (Liliaceae): Bách hợp (Lilium brownii var. colchesteri)...; Họ
Đỗ quyên (Ericaceae): Châu thụ (Gaultheria fragrantissima)...; Họ Hồi (Illiciaceae): Hồi
tsai (Illicium tsaii); Họ Lan (Orchidaceae): Lan kim tuyến (Anoectochilus roxburghii),
Kim tuyến đá vôi (Anoectochilus calcareus); …
Đặc biệt trong quần hệ rừng trên đỉnh núi đá vôi ở Phiêng Luông (Bắc Mê), Thái An
và Bát Đại Sơn (Quản Bạ) mọc tập trung nhiều loài thuộc Ngành Thông - Hạt trần. Trong
đó có các loài đáng chú ý như: Thông tre lá dài (Podocarpus neriifolius D. Don), Thông
tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxw.); Bách xanh (Calocedrus macrolepis); Bách vàng
(Cupressus vietnamensis); Thiết sam đông bắc (Tsuga chinensis); Thông đỏ (Taxus
chinensis)... Có thể nói, hiếm có nơi nào ở Việt Nam có số loài Hạt trần tập trung như ở
các điểm này. Tuy nhiên, hầu hết các loài kể trên do phạm vi phân bố hẹp, số lượng cá thể
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ít nên khả năng khai thác hạn chế. Thậm chí có thể coi là những loài cây thuốc quí hiếm,
cần bảo vệ và phát triển thêm ở Việt Nam.
- Ở độ cao từ 700m trở lên: Ở vành đai thấp hơn tập trung nhiều cây thuốc á nhiệt đới
và nhiệt đới. Trong số này, những loài có thể tiếp tục khai thác như: Chè dây (Ampelopsis
cantoniensis); Hạ khô thảo (Prunella vulgaris); Bách bộ (Stemona tuberosa), Ngũ gia bì
chân chim (Schefflera spp.); Nga truật (Curcuma spp.); Ngải cứu dại (Artemisia indica),
Thảo đậu khấu nam (Alpinia spp.), Giảo cổ lam (Gynostemma spp.).
- Ở độ cao dưới 700m bắt gặp nhiều loài cây thuốc phổ biến có khả năng khai thác như
Hy thiêm (Sigesbeckia orientalis), Thảo quyết minh (Senna tora), Cỏ cứt lợn (Ageratum
conyzoides), Câu đằng (Uncaria spp.), Nhân trần (Adenosma caeruleum)…
Cùng với sự phân bố các loài cây thuốc theo độ cao thì ở mỗi vùng rừng khác nhau
cũng có những đặc trưng riêng với sự khác nhau về thành phần các loài, trong đó bao gồm
cả các loài có tiềm năng khai thác và những loài quý hiếm cần được bảo vệ. Các vùng
rừng tập trung nhiều loài cây thuốc như:
3.3. Xác định các loài cây thuốc quí hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng và các loài có
tiềm năng khai thác tại tỉnh Hà Giang
Kết quả điều tra đã xác định được 97 loài cây thuốc thuộc 70 chi và 48 họ - là những
cây thuốc thuộc diện bảo tồn ở Việt Nam hiện nay [13-18]. Trong đó đáng chú ý có 5 loài
đang ở mức cực kỳ nguy cấp - CR (Sách Đỏ Việt Nam - 2007) gồm các loài: Hoàng liên
(Coptis chinensis Franch.), Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.), Tam thất hoang
(Panax stipuleanatus Tsai & Feng), Bách vàng (Cupressus vietnamensis (Farjon &
T.H.Nguyên) Silba), Re hương (Cinnamomum parthenoxylon Meisn.). Và có tới 37 loài
quý hiếm đang ở mức nguy cấp - EN (Sách Đỏ Việt Nam, 2007) như: Ba gạc vòng
(Rauvolfia verticillata), Bát giác liên (Podophyllum tonkinense), Bảy lá một hoa (Paris
chinensis), Lan một lá (Nervilia fordii Schlechter), Lan kim tuyến (Anoectochilus
calcareus Aver.), Hoàng tinh vòng (Polygonatum kingianum Coll. ex Hemsl.), Hoàng
thảo (Dendrobium nobile var. alboluteum Huyen & Aver), Nghiến (Excentrodendron
tonkinense (Gagnep.) Chang & Miau), Trầm hương (Aquilaria crassna Pierre ex
Lecomte), Hoàng liên ô rô (Mahonia bealii Pynaert)... Như vậy nguồn tài nguyên cây
thuốc của tỉnh Hà Giang còn có ý nghĩa rất lớn về đa dạng sinh học.
Đã ghi nhận được ở Hà Giang có 40 loài/nhóm loài cây thuốc đang được khai thác
thu mua phổ biến. Trong đó có đến 15 loài là những cây thuốc thuộc diện bảo tồn (có tên
trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam (2006), Nghị định
32/2006, Nghị định 06.2019, Nghị định 84/2021 của Chính phủ về hạn chế khai thác,
buôn bán vì mục đích thương mại, Danh lục đỏ IUCN...). Để tránh tình trạng các nguồn
gen quí của tỉnh bị suy giảm và thất thoát qua biên giới, cần có sự kiểm soát chặt chẽ của
các cơ quan quản lý và nhiều ban ngành có liên quan.
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Trong số 40 loài/nhóm loài được khai thác phổ biến kể trên thì có 26 loài/nhóm loài
được coi là có tiềm năng khai thác, với khối lượng ước tính từ 10 tấn/năm trở lên. Trong
đó đáng chú ý có thể kể đến Cỏ ngũ sắc (Ageratum conyzoides L.) 100 - 150 tấn, Cẩu tích
(Cibotium barometz (L.) J.Smith) 50 - 70 tấn, hay Nghệ vàng (Curcuma longa L.) 50 - 60
tấn.
Có thể thấy rằng, nhiều loài trước đây có khả năng khai thác ở 4 huyện vùng cao núi
đá với khối lượng lớn như Bổ cốt toái, Bình vôi, Hà thủ ô đỏ, Thạch hộc, Hoàng tinh, Kim
ngân... [17] thì đến nay đã không còn nằm trong danh sách cây thuốc có khả năng khai
thác của toàn tỉnh. Thậm chí một số loài còn được đưa vào diện bảo tồn như Hà thủ ô đỏ
(Fallopia multiflora), Thạch hộc (Dendrobium nobile), Bổ cốt toái (D. bonii). Một số loài
trước đây có khả năng khai thác với khối lượng lớn ở 4 huyện vùng cao (1999-2000), đến
nay đã suy giảm về khối lượng khai thác trên toàn tỉnh như Kê huyết đằng (200-300 tấn/năm
giảm xuống còn 50-60 tấn/năm), Ngũ gia bì chân chim (300-500 tấn/năm giảm xuống còn
5-10 tấn/năm)... Những loài vẫn duy trì khả năng khai thác qua nhiều năm phần lớn là những
cây thảo có phân bố rộng, khả năng tái sinh và phục hồi sau khai thác tốt như: Cỏ cứt lợn, Chè
dây, Hy thiêm, Long nha thảo, Nga truật, Nghệ vàng...
4. KẾT LUẬN
Qua điều tra nghiên cứu tại 84 xã và thị trấn thuộc 11 huyện và thành phố của tỉnh
Hà Giang trong giai đoạn 2013 - 2015, cùng với tổng hợp tư liệu từ các tài liệu đã công bố,
ghi nhận được ở Hà Giang có 1565 loài cây thuốc mọc tự nhiên và trồng, thuộc 824 chi,
202 họ của 6 ngành, 2 giới Thực vật và Nấm. Cùng với đó đã ghi nhận được 4 loài mới, bổ
sung cho hệ thực vật Việt Nam. Điều này cho thấy Hà Giang là một tỉnh có sự đa dạng về
tài nguyên cây thuốc bậc nhất ở Việt Nam.
Đã xác định được đặc điểm phân bố các loài cây thuốc theo độ cao và các vùng rừng
tập trung nhiều loài cây thuốc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời qua điều tra cũng xác định
được 26 loài có tiềm năng khai thác và 97 loài cây thuốc quí hiếm thuộc diện bảo tồn tại
tỉnh Hà Giang. Đây là cơ sở để định hướng cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững
nguồn tài nguyên cây thuốc ở tỉnh Hà Giang.
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UTILIZATION OF MEDICINAL PLANTS IN VIETNAMESE
TRADITIONAL MEDICINE
Tran Phi Hung
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thứ trưởng bộ y tế Trương Quốc Cường, con đường phát triển ngành dược
theo hướng phát triển dược liệu là con đường nhanh chóng và thuận lợi nhất để đưa
ngành dược Việt Nam đón đầu trong hội nhập quốc tế. Ngành công nghiệp phát triển
dược liệu lên đến khoảng 100 tỷ đô la Mỹ và vẫn đang tăng trưởng tốt trên toàn thế giới.
WHO thống kê rằng lợi nhuận từ kinh doanh cây thuốc, nguyên liệu thảo dược và thuốc
thảo dược đang tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 15%. Sự phổ biến của
thảo dược trên thế giới ngày càng tăng cùng với niềm tin rằng các sản phẩm tự nhiên an
toàn hơn, chi phí thấp hơn dẫn đến sự phát triển và ngày càng phổ biến của các thuốc,
sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ dược liệu [1]. Báo cáo của WHO cho biết 60% dân số thế
giới sống dựa vào thuốc thảo dược 80% dân số ở các nước đang phát triển vẫn dựa vào
thuốc thảo dược để chăm sóc sức khỏe. Ở các nước phát triển, dược liệu cũng đóng vai
trò quan trọng trong việc tìm kiếm các hoạt chất tự nhiên có hoạt tính sinh học cao. 73%
dược phẩm / thuốc hiện nay có nguồn gốc từ thiên nhiên, bao gồm cả dược liệu từ các vị
thuốc cổ truyền. Những loại thuốc này được phát hiện và phát triển từ các nguồn khác
nhau bao gồm thực vật, động vật và vi sinh vật. Trong khi thực vật là nguồn tìm kiếm
quý giá của các loại thuốc chống ung thư và chống ký sinh trùng, thì các nguồn vi sinh
vật đặc biệt là Streptomyces (xạ khuẩn) đã được biết đến với đặc tính kháng sinh và
chống nhiễm trùng [2]. Với hơn 80-90% đa dạng sinh học trên thế giới bao gồm thực
vật, thế giới biển, động vật, vi sinh vật và động vật cực đoan vẫn chưa được khám phá,
xu thế để phát triển các thuốc điều trị mới vẫn còn rất nhiều tiềm năng và luôn được các
nhà khoa học quan tâm.
Báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng lớn
về dược liệu trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Nằm ở vị trí trung tâm Đông
Nam Á, có nhiều yếu tố thuận lợi về địa lý có đủ cả rừng, đồi núi, sông suối và đường
biển trải dài cùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang cho đất nước ta thảm động, thực vật
phong phú. Theo thống kê đến nay đã ghi nhận trên 5.000 loài thực vật và nấm, 408 loài
động vật và 75 loại khoáng vật có công dụng làm thuốc ở Việt Nam. Hiện cả nước có
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hơn 500 loài cây được trồng ở các quy mô khác nhau, trong đó có khoảng 50 loài đặc
trưng và có giá trị kinh tế cao và cho sản lượng lớn như: Quế, Hồi, Hòe…; nhiều địa
phương đã quy hoạch các vùng nuôi trồng, khai thác dược liệu, hình thành một số vùng
chuyên canh dược liệu như: Actiso tại tỉnh Lâm Đồng, Lào Cai; Hồi (Lạng Sơn), Ba
kích (Quảng Ninh)… Đã thu thập được trên 600 loại thực vật qúy dùng làm thuốc chữa
bệnh; duy trì được mạng lưới bảo tồn nguồn gen tại 07 vùng sinh thái như Sả, Bạc hà,
Nghệ, Náng, Đinh lăng… Đặc biệt Việt Nam may mắn sở hữu nhiều loại dược liệu quý
hiếm như: Sâm Ngọc Linh, Ba kích, Châu thụ, Ngân đằng...
Trước thực trạng nền y học cổ truyền còn chưa phát huy được hết tiềm năng thì
hướng đi phù hợp nhất của ngành dược nước ta dựa vào lợi thế sẵn có là nguồn cây dược
liệu trong nước để phát triển. Tuy nhiên thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, nhu cầu sử
dụng dược liệu cần khoảng 60.000 tấn/năm trong khi các vùng trồng trong nước chỉ cung
cấp được khoảng 15.600 tấn/năm, phần còn lại phải nhập khẩu nước ngoài. Việc tăng
cường phát triển sản xuất nguồn nguyên liệu trong nước là rất quan trọng và mang lại
nhiều lợi ích tác động tích cực đến xã hội bằng cách kích thích nền nông nghiệp, chuyển
đổi sang sản xuất, trồng trọt các dược liệu mang lại lợi ích kinh tế lớn mà. Thị trường tiêu
thụ dược liệu và các sản phẩm dược liệu là rất lớn, hàng năm nhu cầu dược liệu trong
nước khoảng 60 đến 80 nghìn tấn, khối lượng dược liệu xuất khẩu đạt gần 5.000 tấn đem
lại giá trị lên đến 6 triệu đô la mỗi năm; giá trị kinh tế đem lại từ việc nuôi trồng dược liệu
cao hơn hẳn với các loại cây lương thực khác (cao gấp 5-10 lần trồng lúa).
Ổn định nguồn cung dược liệu trong nước còn đóng góp vào chuỗi cung ứng dược
liệu cho các doanh nghiệp dược trong nước. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, khi đại dịch
Covid 19 bùng phát, các doanh nghiệp phụ thuộc ít hơn vào nguồn nguyên liệu từ Trung
Quốc sẽ chịu mức độ ảnh hưởng thấp hơn, gồm các doanh nghiệp sản xuất Tân dược với
nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ Châu Âu (vd: IMP) và các doanh nghiệp sản xuất
Đông dược có khả năng tự trồng trọt, thu hái, chiết xuất và cung cấp dược liệu. Điển hình
như Traphaco không phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc mà ký hợp đồng và đào
tạo nông dân tại các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Phú Thọ, Nam Định, Phú Yên trồng trọt và
thu hái dược liệu chủ lực theo tiêu chuẩn WHO-GACP trên tổng diện tích hơn 36.300 ha
(2019), có khả năng cung cấp 88,4% toàn sản lượng nguyên liệu sử dụng hàng năm.
Việt Nam có một lợi thế mạnh mẽ trong việc sử dụng dược liệu. Tri thức về sử
dụng, chế biến dược liệu đã được ông cha ta tích lũy, trau dồi và ứng dụng hàng trăm năm.
Thống kê từ những báo cáo, thu thập, sưu tầm từ cộng đồng và các dân tộc lên đến gần
1.300 bài thuốc dân gian trên cả nước. Những tri thức bản địa này là chính là nền móng
quan trọng để hỗ trợ cho việc sàng lọc, nghiên cứu phát triển sản phẩm phục vụ công tác
phòng và chữa bệnh.
Khoa học công nghệ phát triển là lợi thế giúp nghiên cứu các tri thức về y học cổ
truyền theo một góc nhìn mới, kết nối giữa lý luận cổ truyền và hiện đại thành một
phương pháp mới có tính ứng dụng thực tế cao. Các khía cạnh có thể sử dụng khoa học
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công nghệ như nghiên cứu, sản xuất, chế biến, kiểm nghiệm hiện nay đều đã được ứng
dụng để nhằm nâng cao hiệu quả. Các nghiên cứu về các vị thuốc, bài thuốc y học cổ
truyền đang được sử dụng tại dân gian ngày càng nhiều. Số lượng ác nhà máy chế biến,
sản xuất, các kho bảo quản dược liệu ngày càng nhiều, các chỉ tiêu chất lượng cũng được
nâng lên. Số lượng các sản phẩm từ dược liệu trên thị trường ngày càng nhiều cũng làm
động lực cho quy trình, hiệu quả của hệ thống kiểm nghiệm cũng như hệ thống quản lý
cần được thay đổi, phát triển.
Trên nền tảng thực tế hiện nay tôi xin tổng quan lại một số vấn đề về “Khai thác,
phát triển, và sử dụng dược liệu trong y học cổ truyền Việt Nam” để giúp cho chúng ta có
một góc nhìn cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách có thêm các thông tin để đưa
được ngành Dược cổ truyền phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
II. NỘI DUNG CHÍNH
1.1. Thực trạng khai thác không chú ý tái tạo bảo tồn
Lợi ích nhiều mặt thu được từ nguồn tài nguyên cây thuốc Việt Nam thực sự là lớn
lao. Song thực trạng hiện nay do con người đang gây ra là một thảm hoạ, nạn phá rừng
tràn lan, khai thác dược liệu bừa bãi, chưa có kế hoạch tái sinh phát triển, nhiều loài cây
thuốc mọc tự nhiên cho nhiều loại dược liệu quý trong rừng bị phá huỷ đã và đang làm
cho vốn quý đa dạng sinh học cây thuốc ngày càng bị cạn kiệt.
Mặt khác nguồn tài nguyên cây thuốc của chúng ta bị một số nhà khoa học và công
ty nước ngoài lợi dụng khai thác các nguồn gen quý hiếm đưa về nước hay bị khai thác
trao bán cho các nước khác để kiếm lời. Tình trạng chảy máu tài nguyên dược liệu cự kỳ
trầm trọng đối với các dược liệu hoang dại ở các tỉnh biên giới.
Để đánh giá chung về hiện trạng nguồn cây thuốc tự nhiên của Việt Nam, chúng ta
có thể nêu lên một số nhận xét:
 Do khai thác tài nguyên kéo dài cộng với nhiều nguyên nhân tác động khác, nguồn
cây thuốc tự nhiên nói chung đều đã bị suy giảm, nhất là các cây thuốc có giá trị sử dụng
phổ biến. Trước kia một số dược liệu có thể khai thác hàng chục ngàn tấn/năm ở Việt
Nam ví dụ như: Ba kích, Đảng sâm, Hoàng tinh... thì thực tế hiện nay các cây thuốc này
đã được đưa vào sách đỏ vì có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nghiêm trọng hơn là đối với một
số cây thuốc vốn được coi là quý ở Việt Nam, do bị tìm kiếm không ngừng hoặc vô tình bị
tàn phá hiện đang đứng trước nguy cơ bị cạn kiệt ở các mức độ khác nhau như: Hoàng
liên đặc trưng của dãy núi Hoàng Liên Sơn nay chỉ tìm thấy dạng dấu tích.
 Vào đầu thế kỷ này, Việt Nam có khoảng 60% diện tích được rừng che phủ, giờ đây
đã giảm xuống còn 20%, trong đó chỉ có 3% hoặc ít hơn rừng nhiệt đới là chưa bị xâm
phạm. Rõ ràng là cần phải có hành động kịp thời để bảo vệ nguồn đa dạng sinh học còn lại
và vẫn được coi là tương đối phong phú.
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Vai trò của cây thuốc trong việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và đem lại lợi ích
kinh tế to lớn cho người dân là điều không thể phủ nhận, nhưng việc sử dụng nguồn
nguyên liệu này hiện nay có rất nhiều vấn đề báo động. Theo ước tính, nguyên liệu làm
thuốc có nguồn gốc thảo mộc được sử dụng hàng năm tại cộng đồng, tại các cơ sở y tế,
phòng khám đông y, sản xuất và kinh doanh ...khoảng 50.000 tấn/năm thì 1/3 nguyên liệu
do thu hái và khai thác tự nhiên, 1/3 do trồng trọt và còn lại do nhập khẩu chủ yếu từ
Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Công. Thực trạng của nguyên liệu này hiện nay:
 Đối với nguyên liệu tự nhiên, mọc hoang dại vấn đề khai thác quá mức, không có sự
kiểm soát của các cấp các ngành đã làm cho không phát triển và bảo tồn bền vững được.
 Đối với nguồn nguyên liệu được trồng trọt tại các khu vực, làng nghề truyền thống
như Thanh Trì, Ninh Hiệp (Gia Lâm), Nghĩa Trai (Hưng Yên), Lục Yên (Yên Bái), Trà
My (Quảng Nam), Núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) , Sìn Hồ (Lai Châu) , Đà
Lạt (Lâm Đồng)... do không có kế hoạch điều tiết nên việc trồng trọt biến thiên tăng, giảm
thất thường theo cơ chế thị trường, có khi đột biến về giá cả tăng gấp hai, ba chục lần vì
trồng ít mà nhu cầu sử dụng và xuất khẩu tăng dẫn đến việc tư thương làm hàng giả để
chạy theo lợi nhuận, dẫn đến chất lượng dược liệu giảm và không an toàn cho người sử
dụng, hay có khi bị mất mối nhập khẩu nguyên liệu (ví dụ như: Quế, Sả) thì người dân lại
phá đi một diện tích lớn cây thuốc đã đựơc trồng lâu đời vì thế không có ai mua.
 Đối với dược liệu nhập từ Trung Quốc hay còn gọi là thuốc bắc thì tình hình còn tồi
tệ hơn. Dường như việc nhập các vị thuốc bắc qua biên giới Trung Quốc và Việt Nam,
Nhà nước chỉ coi là một loại hàng hóa bình thường như đồ gia dụng, chứ không tính đến
đó là một sản phẩm đặc biệt, đó là thuốc ảnh hưởng đến tính mệnh của con người. Theo
đánh giá của các nhà kiểm nghiệm dược liệu thì trên thị trường thuốc đông dược (nguyên
liệu thô) hiện nay có rất nhiều vị dược liệu chỉ là hàng trung phẩm hay thứ phẩm của
Trung Quốc được bán sang Việt Nam và do thiếu nguyên liệu nên rất nhiều dược liệu bị
dùng thay thế bởi các nguyên liệu rẻ tiền hơn, chất lượng kém hơn. Ví dụ như vị Hoài sơn,
dược liệu là rễ của cây củ mài nhưng hiện nay trên thị trường chỉ có củ cọc, củ mỡ được
bán dưới tên là Hoài sơn. Hay vị thuốc Đan sâm, nếu mua ở phố Lãn Ông các thời kỳ khác
nhau thì nguyên liệu hoàn toàn khác nhau, có những đợt nguyên liệu được nhuộm màu đỏ
để có màu nâu đỏ tự nhiên của vị Đan sâm, nhưng khi dùng rửa nước thì màu đỏ này thôi
ra và dược liệu không có vỏ màu đỏ nữa ...
1.2. Phát triển các dược liệu và lợi thế của Việt Nam
Mỗi vùng miền đều có các địa hình và khí hậu đặc thù riêng, phù hợp với các cây
thuốc khác nhau. Việc phát triển, nuôi trồng cây thuốc phù hợp sẽ cho năng suất cao và
chất lượng dược liệu tốt. Với khí hậu thiên nhiên đa dạng và còn rất nhiều tiềm năng chưa
được khác thác, công cuộc nghiên cứu, thí điểm điểm trồng các cây thuốc mới ở Việt Nam
cần được đầu tư để có thể phát hiện thêm nhiều các giống cây thuốc cùng các địa điểm
phát triển phù hợp.
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Hiện nay có nhiều vùng miền đã được xác định các loài cây trồng phù hợp để phát
triển trên đất nước ta:
Vùng núi cao có khí hậu á nhiệt đới: Lào Cai (Sa Pa), Lai Châu (Sìn Hồ) và Hà
Giang (Đồng Văn, Quản Bạ):
Phát triển trồng 13 loài dược liệu bao gồm 04 loài bản địa: Bình vôi, Đảng sâm, Hà
thủ ô đỏ, Tục đoạn và 09 loài nhập nội: Actisô, Đỗ trọng, Độc hoạt, Đương quy, Hoàng
bá, Mộc hương, Ô đầu, Tam thất, Xuyên khung với diện tích trồng khoảng 2.550 ha. Ưu
tiên phát triển các loài: Actisô, Đương quy, Đảng sâm.
Vùng núi trung bình có khí hậu á nhiệt đới: Lào Cai (Bắc Hà), Sơn La (Mộc Châu)
và Lâm Đồng (Đà Lạt):
Phát triển trồng 12 loài dược liệu bao gồm 05 loài bản địa: Bình vôi, Đảng sâm, Hà
thủ ô đỏ, Tục đoạn, Ý dĩ và 07 loài nhập nội: Actisô, Bạch truật, Bạch chỉ, Dương cam
cúc, Đỗ trọng, Đương quy, Huyền sâm với diện tích trồng khoảng 3.150 ha. Ưu tiên phát
triển các loài: Bạch Truật, Đỗ trọng và Actisô.
Vùng trung du miền núi Bắc Bộ: Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn:
Phát triển trồng 16 loài dược liệu bao gồm 13 loài bản địa: Ba kích, Đinh lăng, Địa
liền, Gấc, Giảo cổ lam, Ích mẫu, Kim tiền thảo, Hồi, Quế, Sả, Sa nhân tím, Thanh hao hoa
vàng, Ý dĩ và 03 loài nhập nội: Bạch chỉ, Bạch truật, Địa hoàng với diện tích trồng khoảng
4.600 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Ba kích, Gấc, Địa hoàng; duy trì và khai thác bền
vững Quế và Hồi trên diện tích đã có.
Vùng đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam
Định và Thái Bình:
Phát triển trồng 20 loài dược liệu bao gồm 12 loài bản địa: Cúc hoa, Diệp hạ châu
đắng, Địa liền, Đinh lăng, Gấc, Hòe, Củ mài, Hương nhu trắng, Râu mèo, ích mẫu, Thanh
hao hoa vàng, Mã đề và 08 loài nhập nội: Bạc hà, Bạch chỉ, Bạch truật, Cát cánh, Địa
hoàng, Đương quy, Ngưu tất, Trạch tả với diện tích trồng khoảng 6.400 ha. Ưu tiên phát
triển các loài: Ngưu tất, Bạc hà, Hòe và Thanh hao hoa vàng.
Vùng các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An:
Phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Ba kích, Diệp hạ châu
đắng, Đinh lăng, Củ mài, Hòe, Hương nhu trắng, Ích mẫu, Nghệ vàng, Quế, Sả với diện
tích trồng khoảng 3.300 ha. Ưu tiên trồng các loài: Hòe, Đinh lăng.
Vùng Nam Trung Bộ: Quảng Nam, Khánh Hòa:
Phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Bụp giấm, Diệp hạ châu
đắng, Dừa cạn, Đậu ván trắng, Củ mài, Nghệ vàng, Quế, Râu mèo, Sa nhân tím, Sâm
Ngọc linh với diện tích trồng khoảng 3.200 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Bụp giấm, Dừa
cạn, Sa nhân tím và Sâm Ngọc Linh.
Vùng Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông:
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Phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Gấc, Gừng, Hương nhu
trắng, Đảng sâm, Nghệ vàng, Sa nhân tím, Sả, Sâm Ngọc linh, Trinh nữ hoàng cung, Ý dĩ
với diện tích trồng khoảng 2.000 ha. Ưu tiên trồng các loài: Đảng sâm, Sâm Ngọc linh.
Vùng Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên
Giang, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai,
Tây Ninh:
Phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Gừng, Trinh nữ hoàng
cung, Nghệ vàng, Nhàu, Rau đắng biển, Hoàn ngọc, Tràm, Xuyên tâm liên, Râu mèo và
Kim tiền thảo với quy mô khoảng 3.000 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Tràm, Xuyên tâm
liên, Trinh nữ hoàng cung.
Dược liệu nói chung, cây thuốc nói riêng có giá trị kinh tế to lớn hơn bất kỳ cây
lương thực, thực phẩm nào (Có thể thu nhận trên 100 triệu đồng/ha). Trong mấy thập
niên qua, hàng chục ngàn tấn dược liệu đã được khai thác tự nhiên và trồng trọt hàng năm,
đem lại lợi nhuận lớn. Cây thuốc được phát triển có thể giúp cho nhiều vùng nông thôn,
miền núi xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi
trường. Nếu có đường lối phát triển đúng đắn, được sự đầu tư cần thiết có thể đem lại sự
phát triển lớn đến ngành nông nghiệp nước ta nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.
1.3. Phát triển, bảo tồn nguồn gen dược liệu
Việt Nam có nguồn gen cây thuốc đa dạng, thể hiện ở phần lớn số loài thực vật sử
dụng làm thuốc được ghi nhận dựa trên tri thức và kinh nghiệm sử dụng của các dân tộc ở
khắp các vùng miền trên toàn quốc. Cùng với sự phát triển của tri thức nhân loại, Việt
Nam đã tiếp nhận nhiều thông tin về sử dụng cây thuốc trong y học hiện đại và nhập nội
nhiều loài cây thuốc phát triển thay thế nguồn dược liệu nhập khẩu đã làm phong phú
thêm nguồn gen cây thuốc Việt Nam.
Tuy nhiên, cho đến nay do khai thác liên tục nhiều năm, khai thác không chú ý bảo
vệ tái sinh và nhiều nguyên nhân tác động khác đã làm cho nguồn cây thuốc tự nhiên ở
Việt Nam suy giảm nghiêm trọng. Hầu hết các cây thuốc có giá trị sử dụng và kinh tế cao
nhanh chóng bị cạn kiệt. Đó là hậu quả của việc khai thác quá mức, khối lượng khai thác
hàng năm vượt quá khả năng tái sinh bù đắp tự nhiên, như các loài Hoàng tinh hoa đỏ
(Polygonatum kingianum), Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora), Đảng sâm (Codonopsis
javanica), Ba kích (Morinda officinalis), Kim tuyến (Anoectochilus roxburghii), Một lá
(Nervilia fordii), Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus), Tam thất hoang (Panax
stipuleanatus),… Đặc biệt là những cây được khai thác đưa vào sản xuất công nghiệp như
Vàng đắng (Coscinium fenestratum), Hoàng đằng (Fibraurea spp.), Bình vôi (Stephania
spp.),… mức độ bị suy giảm thường nhanh hơn (Nguyễn Tiến Bân & cs, 2007; Nguyễn
Tập, 2006b). Một số loài cây thuốc vốn hiếm gặp, do bị tìm kiếm khai thác gay gắt đã dẫn
tới nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam. Đối với những vùng trồng cây thuốc truyền thống
cũng bị thu hẹp đáng kể. Nhiều cây thuốc nam bản địa như Hồng bạch, Hương nhu tía,
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Đậu ván trắng, Ý dĩ, Ngải máu, Tam thất gừng,… đang có xu hướng bị lãng quên. Nhiều
giống và loài cây thuốc nhập nội đã từng đưa vào sản xuất đại trà ở nước ta đã và đang bị
mất giống dần. Do nguồn nguyên liệu dược chủ yếu dựa vào khai thác tự nhiên nên cho
đến nay phần lớn nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược liệu
cho y học cổ truyền của nước ta phải dựa vào nguồn nhập khẩu
Việc bảo tồn được các nguồn gen dược liệu không chỉ nhằm bảo tồn đa dạng sinh
học, hướng đến khai thác các nguồn gen đặc hữu ở địa phương nhằm tạo ra sản phẩm có
lợi thế cạnh tranh phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu mà còn có ý nghĩa thiết thực giúp bảo vệ,
gìn giữ các nguồn dược liệu quý cho các thế hệ mai sau.
1.4. Phát triển các sản phẩm từ dược liệu
Hướng đi đúng đắn cho việc phát triển dược liệu trong tương lai là ứng dụng khoa
học, công nghệ hiện đại trong phát triển sản phẩm từ dược liệu theo hướng dựa trên ứng
dụng các kết quả nghiên cứu, các bài thuốc cổ phương, cổ truyền, các kinh nghiệm điều trị
bệnh trong cộng đồng dân tộc, trong dân gian, tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường,
đem lại giá trị cho xã hội, từ đó xây dựng các vùng trồng dược liệu, bảo tồn lưu giữ nguồn
gen dược liệu và tri thức bản địa. Dược liệu, cây thuốc tồn tại cùng với thế hệ sinh thái
rừng, nông nghiệp và nông thôn, lại có mối tương quan chặt chẽ giữa đa dạng sinh học cây
thuốc và đa dạng văn hóa, y học cổ truyền, gắn với tri thức y dược học của 54 dân tộc, là
bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Việc ứng dụng góc nhìn khoa học có thể đem lại
nhiều cơ hội phát triển thêm các sản phẩm dựa trên tri thức được sàng lọc, trau dồi đó,
đem lại các sản phẩm thực sự có hiệu quả và an toàn cho người bệnh.
Hiện nay không chỉ Việt Nam mà trên thế giới, với xu hướng "Trở về thiên nhiên"
thì việc sử dụng các thuốc từ dược liệu của người dân ngày càng gia tăng, ít có những tác
động có hại và phù hợp với qui luật sinh lý của cơ thể hơn. Theo tổ chức y tế thế giới
(WHO), khoảng 80% dân số hiện nay trên thế giới vẫn dựa vào thuốc có nguồn gốc tự
nhiên trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (Akérelé). Trong tuyên ngôn Alma Alta năm
1978 và "Hướng dẫn đánh giá y học cổ truyền" năm 1991, WHO luôn khuyến nghị dùng
các thuốc cổ truyền vào chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả
cũng như bảo đảm nguồn cung cấp những thuốc này. Việt Nam cũng có nhiều sản phẩm
nôi tiếng nguồn gốc từ dược liệu như Viên dầu gấc, cao Trinh nữ hoàng cung, Diệp hạ
châu, tinh dầu tràm… đã được thương mại hóa và được xuất khẩu sang thị trường quốc tế.
Để sản phẩm thật sự có thể phát triển bền vững, sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa
các vai trò trong 4 nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, và nước cần nhịp
nhàng và nhưng lại chặt chẽ. Cần có những những sản phẩm có giá trị cao được phát triển
từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học; nhà nông thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển
ổn định, bền vững; tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại dưới sự đầu tư của nhà
kinh doanh, sản xuất, từ đó đem lại sản phẩm cho trị trường trong nước và tiềm năng xuất
khẩu. Tất cả các quá trình, nhà nước cần hoạch định chính sách hỗ trợ phát triển kịp thời
và có thể cả nguồn vốn đầu tư. Khi sản phẩm thành công, nhà nước không những thu lợi
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được nguồn thuế dồi dào mà quan trọng nhất chính là sự ổn định kinh tế trong xã hội,
nguồn công an việc làm được phát triển và vị thế của những người nông dân trong xã hội
được nâng lên.
1.5. Nhu cẩu cần thiết của dược liệu trong việc khám chữa bệnh
Hệ thống bệnh viện Y học cổ truyền trên cả nước gồm Bệnh viện Y học cổ truyền
TW và các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh và các bộ, ngành, các khoa Y học cổ
truyền các bệnh viện lớn và hàng ngàn các phòng khám Đông y trên cả nước là một lực
lượng đông đảo đội ngũ nhân viên y tế sử dụng một khối lượng lớn dược liệu để chữa trị
cho người bệnh.
Bảo hiểm y tế hiện nay đang thanh toán cho các vị thuốc y học cổ truyển theo Thông
tư số 27/2020/TT-BYT.
1. Nhóm phát tán phong hàn
Bạch chỉ
Quế chi
Cảo bản
Sinh khương
Đại bi
Tân di
Kinh giới
Tế tân
Ma hoàng
Thông bạch
2. Nhóm phát tán phong nhiệt
Bạc hà
Đạm trúc diệp
Cát căn
Đậu đen
Cốc tinh thảo
Lức (Sài hồ nam)
Cúc hoa
Lức (lá)/Hải sài
Cúc tần
Mạn kinh tử
Đạm đậu xị
Ngưu bàng tử
3. Nhóm phát tán phong thấp
Bưởi bung (Cơm rượu)
Khương hoạt
Cà gai leo
Lá lốt
Cốt khí củ
Mẫu kinh kinh (Hoàng
Dây đau xương
kinh)
Dây gắm
Mộc qua
Độc hoạt
Ngũ gia bì chân chim
Hoàng nàn
Ngũ gia bì gai
Hy thiêm
Phòng phong
Ké đấu ngựa (Thương
Rễ nhàu
nhĩ tử)
Tang chi
4. Nhóm thuốc trừ hàn
Can khương
Địa liền
Cao lương khương
Đinh hương
Đại hồi
Ngô thù du

Tô diệp
Tràm
Trầu không

Phù bình
Sài hồ
Tang diệp
Thăng ma
Thuyền thoái
Trúc diệp
Tang ký sinh
Tầm xoọng
Tầm xuân
Tần giao
Thiên niên kiện
Trinh nữ (Xấu hổ)
Uy linh tiên
Xích đồng nam

Thảo quả
Tiểu hồi
Xuyên tiêu
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5. Nhóm hồi dương cứu nghịch
Phụ tử chế (Hắc phụ,
Quế nhục
Bạch phụ)
6. Nhóm thanh nhiệt giải thử
Bạch biển đậu
Hà diệp (Lá sen)
Đậu quyển
Hương nhu
7. Nhóm thanh nhiệt giải độc
Bạch đồng nữ
Diệp hạ châu
Bạch hoa xà thiệt thảo
Diệp hạ châu đắng
Bạch tiễn bì
Đại toán
Bản lam căn
Đơn lá đỏ (Đơn mặt
Biển súc
trời)
Bồ công anh
Giảo cổ lam
Bướm bạc ( Hồ điệp)
Khổ qua
Cam thảo dây
Kim ngân đằng (Kim
Cam thảo đất
ngân cuộng)
Chỉ thiên
Kim ngân hoa
Diếp cá (Ngư tinh thảo)
Liên kiều
8. Nhóm thanh nhiệt tả hoả
Chi tử
Hạ khô thảo (Cải trời)
Cối xay
Huyền sâm
Hạ khô thảo
Mật mông hoa
9. Nhóm thanh nhiệt táo thấp
Actiso
Hoàng cầm
Bán biên liên
Hoàng đằng
Bán chi liên
Hoàng liên
Cỏ sữa lá nhỏ
Khổ sâm
Hoàng bá
Long đởm thảo
Hoàng bá nam (Núc
Mần trầu
nác)
Mía dò
10. Nhóm thanh nhiệt lương huyết
Bạch mao căn
Mẫu đơn bì
Địa cốt bì
Sâm đại hành
Hương gia bì
Sinh địa
11. Nhóm thuốc trừ đàm
Bạch giới tử
La hán
Bạch phụ tử
Phật thủ
Bán hạ bắc
Qua lâu nhân
Bán hạ nam (Củ chóc)
Quất hồng bì
Côn bố
Thiên nam tinh
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Mỏ quạ
Rau sam
Ráy gai
Sài đất
Thổ phục linh
Trinh nữ hoàng cung
Xạ can (Rẻ quạt)
Xạ đen
Xuyên tâm liên

Thạch cao (sống) (dược
dụng)
Tri mẫu
Mơ tam thể
Nhân trần
Nhân trần tía
Ô rô
Rau má
Thổ hoàng liên
Vàng đắng
Thiên hoa phấn
Xích thược

Thổ bối mẫu
Trúc nhự
Xuyên bối mẫu

12. Nhóm thuốc chỉ khái bình suyễn
Bách bộ
Hạnh nhân
Bách hợp
Húng chanh
Bạch quả (Ngân hạnh)
Kha tử
Bạch tiền
Khoản đông hoa
Cà độc dược
La bạc tử
Cát cánh
Tang bạch bì
13. Nhóm thuốc bình can tức phong
Bạch cương tàm
Địa long
Bạch tật lê
Hoa đại
Câu đằng
Ngô công
Dừa cạn
Thiên ma
14. Nhóm thuốc an thần
Bá tử nhân
Linh chi
Bình vôi (Ngải tượng)
Phục thần
Lạc tiên
Táo nhân
Liên tâm
Thạch quyết minh
15. Nhóm thuốc khai khiếu
Băng phiến
Bồ kết
16. Nhóm thuốc hành khí
Chỉ thực
Mộc hương
Chỉ xác
Mộc hương nam
Hậu phác
Vỏ rụt (Nam mộc
Hậu phác nam
hương)
Hương phụ
Ô dược
Lệ chi hạch
Quất hạch
17. Nhóm thuốc hoạt huyết, khứ ứ
Bồ hoàng
Huyết giác
Cỏ xước (Ngưu tất nam)
Ích mẫu
Đan sâm
Kê huyết đằng
Đào nhân
Khương hoàng/Uất kim
Hồng hoa
Một dược
Huyền hồ
Nga truật
18. Nhóm thuốc chỉ huyết
Bạch cập
Hoè hoa
Cỏ nhọ nồi
Huyết dụ
Địa du
Ngải cứu (Ngải diệp)
19. Nhóm thuốc thẩm thấp lợi thuỷ
Bạch linh (Phục linh,
Bòng bong/Thòng bong
Bạch phục linh)
Cỏ ngọt

Tiền hồ
Tô tử
Toàn phúc hoa
Tử uyển
Tỳ bà diệp
Uy linh tiên nam
Toàn yết
Trâm bầu

Thảo quyết minh
Trân châu mẫu
Viễn chí
Vông nem
Thạch xương bồ
Sa nhân
Thanh bì
Thị đế
Trần bì

Ngưu tất
Nhũ hương
Tam lăng
Tạo giác thích
Tô mộc
Xuyên khung
Tam thất
Tam thất gừng
Trắc bách diệp
Đại phúc bì
Đăng tâm thảo
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Địa phu tử
Mộc thông
Hải kim sa
Phòng kỷ
Hải tảo (Rong mơ)
Rau đắng đất
Hoạt thạch
Râu mèo
Kim tiền thảo
Râu ngô
Mã đề
Thạch vĩ
20. Nhóm thuốc trục thuỷ
Cam toại
Khiên ngưu (Hắc sửu)
21. Thuốc tả hạ, nhuận hạ
Đại hoàng
Mật ong
Lô hội
Muồng trâu
22. Nhóm thuốc hóa thấp tiêu đạo
Bạch đậu khấu
Kê nội kim
Chè dây
Lá khôi
Dạ cẩm
Lục thần khúc
Hoắc hương
Mạch nha
23. Nhóm thuốc thu liễm, cố sáp
Khiếm thực
Ma hoàng (Ma hoàng
Kim anh
căn)
Liên nhục
Mẫu lệ
Liên tu (tua nhị)
Ngũ vị tử
Nhục đậu khấu
24. Thuốc an thai
Củ gai
Tô ngạnh
25. Nhóm thuốc bổ huyết
Bạch thược
Hà thủ ô đỏ
Đương quy (Toàn quy)
Long nhãn
Đương quy (di thực)
Tang thầm (Quả dâu)
26. Nhóm thuốc bổ âm
A giao
Miết giáp
Câu kỷ tử
Ngọc trúc
Hoàng tinh
Quy bản
Mạch môn
Sa sâm
27. Nhóm thuốc bổ dương
Ba kích
Dây tơ hồng
Bách bệnh
Đỗ trọng
Cáp giới (Tắc kè)
Hải mã (Cá ngựa)
Cẩu tích
Ích trí nhân
Cốt toái bổ
Lộc Nhung
Dâm dương hoắc
Nhục thung dung
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Thông thảo
Trạch tả
Trư linh
Tỳ giải
Xa tiền tử
Ý dĩ
Thương lục
Phan tả diệp
Vừng đen
Ô tặc cốt
Sim
Sơn tra
Thương truật
Ô mai (Mơ muối)
Phúc bồn tử
Sơn thù
Tang phiêu tiêu
Tiểu mạch

Thục địa

Thạch hộc
Thiên môn đông

Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ)
Quảng vương bất lưu
hành (Trâu cổ)
Thỏ ty tử
Tục đoạn

28. Nhóm thuốc bổ khí
Bạch truật
Cam thảo
Đại táo
29. Nhóm thuốc dùng ngoài
Bạch hoa xà
Lá móng
Long não
Mã tiền
30. Nhóm thuốc trị giun sán
Binh lang
Hạt bí ngô
Sử quân tử
Xuyên luyện tử

Đảng sâm
Đinh lăng
Hoài sơn

Hoàng kỳ (Bạch kỳ)
Nhân sâm

Mù u
Ngũ sắc
Ô đầu
Phèn chua (Bạch phèn)

Tử thảo
Xà sàng tử

III. KẾT LUẬN
Lịch sử đất nước có trên 4.000 năm, tri thức Y học cổ truyền được vun đúc cùng
với các danh như Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác, người đã có công biên tập những bộ sách quý
về y học cổ truyền, có thể áp dụng bảo vệ sức khỏe nhân dân. Điều đó cho thấy nước ta
có truyền thống quý báu về y học cổ truyền với nhiều loại thuốc quý hiếm.
Đất nước ta có 3/4 là núi rừng với thiên nhiên phong phú, khí hậu đa dạng, các
cây thuốc, dược liệu còn có điều kiện phát triển ở mọi miền của Tổ quốc. Đây là thế
mạnh có thể tìm thấy giá trị gia tăng lớn trong điều kiện nước ta, trước hết là phục vụ
nhân dân trong nước và đi liền đó là xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay việc nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến dược liệu còn manh mún và chưa
kịp với các nước trong khu vực; nguồn lực, các sản phẩm còn nhỏ lẻ, chưa đảm bảo sản
xuất hàng hóa và chưa đáp ứng nhu cầu thị trường rất lớn của 100 triệu dân nước ta và
xuất khẩu ra nước ngoài.. Việc khai thác chế biến còn bất cập, nhiều loại dược liệu quý
có nguy cơ cạn kiệt. Cần có sự can thiệp của cả nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa
học và nhà nước để cùng phát triển bền vững
Hiện nay với khoa học công nghệ phát triển, việc kết hợp giữa y học hiện đại và y
học cổ truyền cần được ứng dụng để chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các lĩnh vực
áp dụng được khoa học công nghệ ngày càng nhiều và với sự chuyên sâu cao, từ sàng
lọc, bảo vệ nguồn gen, trồng trọt, chế biến, sản xuất …
Việc phát triển nguồn dược liệu trong nước không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất
các sản phẩm mà còn để hệ thống khám chữa bệnh Y học cổ truyền trên cả nước sử
dụng để điều trị, bảo vệ sức khỏe cho người dân, xã hội.
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TỐI ƯU HOÁ THỰC NGHIỆM LÊN MEN CHUYỂN HOÁ
HOẠT CHẤT NHÂN SÂM RG3 VÀ HỢP CHẤT K
Vũ Duy Nhàn 1; Đỗ Vĩnh Trường1; Lê Trung Hiếu1; Lê Thị Hoàng Yến2
1. Viện Hoá học – Vật liệu
2. Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tóm tắt: Tiến hành tối ưu hoá thực nghiệm và đã xác định được các điều kiện của
quy trình lên men chuyển hoá nhân sâm như sau: pH=7, nhiệt độ là 37℃, tốc độ lắc là
200 vòng/phút trong 10 ngày trên môi trường lên men có chưa: cao nhân sâm 50 g/L;
pepton 5 g/L, cao thịt 3 g/L, glucose 10 g/L. Sau chuyển hóa chuyển hóa hàm lượng
Rg3 đạt 0,902% và CK đạt 0,12%.
OPTIMAL EXPERIMENTAL CONDITIONS FOR TRANSFORMATION OF
GINSENOSIDE RG3 AND COMPOUND K USING FERMENTATION
Vu Duy Nhan1, Do Vinh Truong1, Le Trung Hieu1, Le Thi Hoang Yen2
1. Institute of Chemistry and Materials, Academy of Military Science and Technology
2. Institute of Microbiology and Biotechnology, Vietnam National University – Hanoi

In this study, the optimal experimental conditions for biotransformation of
ginsenosides were investigated thoroughly. The results confirmed that under the optimal
conditions including pH 7, temperature at 37℃, shake speed of 200 rpm, fermentation
media (ginseng extract 50 g/L, peptone 5g/L, meat extract 3g/L, glucose 10 g/L) in 10
days, the Rg3 and Compound K concentrations could reach 0.902% and 0.12%
respectively.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các hoạt chất nhân sâm ginsenoside đã được cả y học cổ truyền và y học hiện đại
minh chứng rộng rãi. Tuy nhiên, những ginsenoside K, RG3 được cho là có nhiều hoạt
động dược lý khác nhau rất tốt cho con người như hoạt tính kháng độc tố, tác dụng
chống dị ứng, bảo vệ gan và ngăn ngừa sự xâm lấn và di căn của khối u. Vì thế, các
nghiên cứu được tiến hành với nỗ lực để nâng cao hàm lượng các loại hoạt chất quý từ
nhân sâm tự nhiên cũng như cải thiện khả năng hấp thụ của con người đối với những
hoạt chất này. Hiện nay có một số phương pháp chuyển hóa Ginsenoside: phương pháp
vật lý, phương pháp hóa học, và phương pháp sinh học [1, 3]. Phương pháp chuyển hóa
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sinh học lên men được coi là có thuận lợi hơn so với các phương pháp khác do hiệu suất
cao hơn, các bước tiến hành đơn giản, có chi phí thấp [1,3].

Hình 1. Cơ chế chi tiết về hoạt động β-glucosidase
β-glucosidase của vi sinh vật có thể cắt liên kết 1-6 glucosidase của các chất cao
phân tử (Rb1) thành các hợp chất nhỏ hơn Rg3, thậm chí là C-K. [3]
2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Cao nhân sâm có hàm lượng ginsenoside ≥ 60%.
24 chủng vi sinh vật phân lập từ một số mẫu rễ tơ được lấy từ vùng đất trồng Sâm
Ngọc Linh/KonTum và bảo quản ở Phòng Hóa học Các hợp chất Thiên nhiên, Viện Hóa
học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.
Nấm Cordyceps militaris được bảo quản tại Phòng Hóa học Các hợp chất Thiên
nhiên, Viện Hoá học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc Phòng.
Hóa chất: Compound K, ginsenoside Rg3, ginsenoside Rh2, Ginsenoside Rb1
(Sigma-Aldrich, Merck).
Xác định khả năng chuyển hóa ginsenoside
Phương pháp sắc ký lớp mỏng
Phân tích ginsenosides bằng sắc ký lớp mỏng TLC được thực hiện bằng tấm silica
60 F254. Hỗn hợp CHCl3-CH3OH-H2O (65:35:10, v / v / v, pha thấp hơn) được sử dụng
làm dung môi phát triển cho TLC. Các đốm trên các tấm TLC được phát hiện bằng cách
phun đều dung dịch 10% H2SO4 sau đó làm nóng ở 110 ° C trong 5 phút cho đến khi
xuất hiện màu .
Phương pháp HPLC
Phương pháp xác định hàm lượng các chất chuyển hóa trong nhân sâm: Hàm lượng
trong mẫu nhân sâm được xác định thông qua đường chuẩn xây dựng trên kết quả diện
tích peak trên sắc ký đồ và nồng độ chất chuẩn đã biết.
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Chuẩn bị mẫu phân tích và chuẩn xác định Rg3 và CK:
+ Mẫu sau chuyển hóa được ly tâm thu dịch nổi
+ Dung dịch chuẩn: Hoà tan các chuẩn Rg3 và CK trong methanol
Dựa vào phương trình đường chuẩn Rg3 và CK để tính hàm lượng chất này trong
mẫu
Phương pháp tối ưu hoá thực nghiệm: Box – benken bằng phần mềm Desig Expert 13.
Bố trí thí nghiệm được thực hiện theo quy hoạch bậc hai Box-Behnken, với k = 4
có 29 thí nghiệm, trong đó có 5 thí nghiệm tại tâm Tối ưu hóa hàm mục tiêu đã chọn
bằng phương pháp hàm mong đợi, phương pháp này gồm ba bước thực hiện:
- Thiết lập hàm mục tiêu: Yi=fi(X1, X2,..., Xk)
- Chuyển đổi hàm mục tiêu thành hàm d: di=Ti(Yi)
- Thiết lập hàm mong đợi: D=g(d1, d2,...,dm)
Số liệu được xử lý bằng phần mềm tối ưu hóa Design-Expert phiên bản 13 để
phân tích các hệ số hồi quy, bề mặt đáp ứng và tối ưu hóa với thuật toán hàm mong đợi.
Các bước thực hiện bài toán quy hoạch:
- Chọn các yếu tố ảnh hưởng
- Chọn hàm mục tiêu
- Chọn miền khảo sát
- Tiến hành tối ưu hóa
Đối với thử nghiệm tối ưu hóa quá trình lên men chuyển hóa, qua các kết quả
nghiên cứu thăm dò về ảnh hưởng của các yếu tố: pH, nhiệt độ, thời gian, tốc độ lắc,
chúng tôi xây dựng điều kiện thí nghiệm với hàm mục tiêu là tỷ lệ Rg3 được chuyển
hóa trong dịch lên men như sau:
Bảng 1. Điều kiện thí nghiệm lên men
TT

Biến số

Ký hiệu

Đơn vị

Mức
-1

0

1

6.5

7.0

7.5

1

pH

A

2

Nhiệt độ

B

℃

35

37

39

3

Thời gian

C

Ngày

8

10

12

4

Tốc độ lắc

D

Vòng/phút

180

200

220
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thực nghiệm lên men theo quy hoạch bậc 2 Box-Behnken.
Kết quả thu được trình bày ở bảng 2 như sau:
Bảng 2. Ma trận thực nghiệm Box – Benhnken 4 yếu tố và hàm lượng Rg3
tổng hợp được ở các điều kiện khác nhau
Factor 1
Std

Run

A:pH

Factor 2
B:Nhiệt độ

(oC)

Factor 3

Factor 4

Response 1

C:Thời gian
(ngày)

D:Tốc độ lắc
(rpm)

(mg/mL)

Rg3

1

6

6.5

35

10

200

0.38

2

15

7.5

35

10

200

0.38

3

28

6.5

39

10

200

0.37

4

22

7.5

39

10

200

0.38

5

8

7

37

8

180

0.47

6

4

7

37

12

180

0.46

7

1

7

37

8

220

0.46

8

14

7

37

12

220

0.47

9

24

6.5

37

10

180

0.465

10

7

7.5

37

10

180

0.463

11

17

6.5

37

10

220

0.472

12

13

7.5

37

10

220

0.471

13

16

7

35

8

200

0.39

14

27

7

39

8

200

0.38

15

5

7

35

12

200

0.39

16

3

7

39

12

200

0.38

17

21

6.5

37

8

200

0.41

18

2

7.5

37

8

200

0.39

19

19

6.5

37

12

200

0.4

20

25

7.5

37

12

200

0.39

21

23

7

35

10

180

0.41

22

9

7

39

10

180

0.39

23

20

7

35

10

220

0.39

24

18

7

39

10

220

0.395

25

11

7

37

10

200

0.47

26

29

7

37

10

200

0.47

27

12

7

37

10

200

0.47

28

26

7

37

10

200

0.47

29

10

7

37

10

200

0.47

Kiểm tra sự có nghĩa của mô hình và các hệ số được tiến hành bằng phương pháp
phân tích hồi quy. Chuẩn F của mô hình được xác định là 6.49, cho thấy mô hình hoàn
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toàn có ý nghĩa với p-value = 0.0016. Các giá trị p<0,05 cho biết các hệ số hồi quy có
nghĩa, như vậy trong mô hình này các hệ số hồi quy B, C, D, BC, CD, A2, C2, D2 có
nghĩa. Hệ số tương quan bội R2 của mô hình này là 0,9093, cho thấy mô hình mô tả đến
90,93%. Sự thay đổi của hàm mục tiêu phụ thuộc vào các biến ảnh hưởng.
Vậy phương trình hồi quy mô tả ảnh hưởng của các yếu tố pH, nhiệt độ, thời gian,
tốc độ lắc và mối tương quan của chúng được biểu diễn như sau:
Hàm lượng Rg3 =
0.451-0.0076A[1]+0.0190A[2]-0.0031B30.0017C+0.0019D-0.0019A[1]B-0.0012A[2]B
-0.0033A[1]C+0.0017A[2]C+0.0016A[1]D-0.0037A[2]D+0BC+0.0062BD+0.0050CD0.0705B2-0.0261C2+0.0147D2
Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy khả năng lên men chuyển hóa Rg3
Thông số

Tổng bình
phương

Model

Bậc
tự
do

Sai số chuẩn

Chuẩn F

Mức có
nghĩa p

0.0422

17

0.0025

6.49

0.0016

A-pH

0.0053

2

0.0026

6.91

0.0114

B-Nhiệt độ

0.0002

1

0.0002

0.4404

0.5206

C-Thời gian

8.333E-06

1

8.333E-06

0.0218

0.8854

D-Tốc độ lắc

1.388E-17

1

1.388E-17

3.622E-14

1.0000

AB

0.0000

2

0.0000

0.0449

0.9563

AC

0.0000

2

0.0000

0.0544

0.9473

AD

0.0001

2

0.0000

0.1104

0.8964

BC

0.0000

1

0.0000

0.0000

1.0000

BD

0.0002

1

0.0002

0.4078

0.5361

CD

0.0001

1

0.0001

0.2610

0.6195

B²

0.0322

1

0.0322

84.05

< 0.0001

C²

0.0044

1

0.0044

11.52

0.0060

D²

0.0014

1

0.0014

3.64

0.0828

Residual

0.0042

11

0.0004

Không tương thích

0.0042

7

0.0006

Sai số

0.0000

4

0.0000

Tổng

0.0465

28

significant

Xét các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả lên men chuyển hóa Rg3, trong hình dưới
đây cho thấy thời gian (C) ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu suất xử lý, sau đó đến nhiệt độ
(B) nhưng ở mức độ thấp hơn. Còn tốc độ lắc (D) và giá trị pH (A) thì ảnh hưởng ít đến
hiệu suất chuyển hóa Rg3.
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Hình 2. Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả chuyển hóa Rg3

Hình 3. Ảnh hưởng của tốc độ lắc và nhiệt độ đến hiệu quả chuyển hóa Rg3
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Hình 4. Ảnh hưởng của tốc độ lắc và thời gian đến hiệu quả chuyển hóa Rg3
Với mục đích lựa chọn điều kiện tối ưu trong quy trình lên men và đã xác định
được các tham số như sau: pH=7, nhiệt độ là 37.1℃, tốc độ lắc là 192 vòng/phút
trong 10.7 ngày, khi đó nồng độ Rg3 thu được đạt 0.472 mg/mL. Kết quả này cũng phù
hợp với kết quả thực nghiệm.
4. KẾT LUẬN
Tuy nhiên để phù hợp và thuận tiện trong quá trình vận hành quy trình lên men,
đề tài chon các điều kiện như sau: pH=7, nhiệt độ là 37℃, tốc độ lắc là 200 vòng/phút
trong 10 ngày trên môi trường lên men có chưa: cao nhân sâm 50 g/L; pepton 5 g/L, cao
thịt 3 g/L, glucose 10 g/L.
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Ảnh hưởng của phân bón vô cơ N, P, K lên năng suất và chất lượng
cây dược liệu Đương quy (Angelica acutiloba (Sieb. & Zucc.) Kitagawa)
tại tỉnh Hưng Yên
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TÓM TẮT
Đương quy (Angelica acutiloba (Sieb. & Zucc.) Kitagawa) được sử dụng rộng rãi
trong y học để điều trị táo bón, xơ gan, thiếu máu, bệnh tim mạch... Nghiên cứu này
nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân bón vô cơ N, P, K lên năng suất và chất lượng cây
dược liệu Đương quy trồng tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và xã Tứ Dân, huyện
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Kết quả cho thấy liều lượng phân bón N,P,K có ảnh hưởng
tới năng suất củ dược liệu Đương quy. Ở công thức CT3 (mật độ 15 × 20 cm, 1 ha bón
30 tấn phân chuồng ủ hoai bón lót, 2,2 tấn tro bếp bón thúc, 500 kg phân lân bón lót,
550 kg phân kali bón thúc, 300 kg phân đạm bón thúc) và CT4 (mật độ 15 × 20 cm, 1 ha
bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai, 2,2 tấn tro bếp, 600 kg phân lân, 660 kg phân kali, 360
kg phân đạm) mang lại năng suất trung bình của củ Đương quy cao nhất tương ứng tại
xã Tứ Dân (14,71 tấn tươi/ha, 2,40 tấn khô/ha) và xã Giai Phạm (14,28 tấn tươi/ha và
2,38 tấn khô/ha). Hàm lượng các chất chiết được trong dược liệu củ Đương quy trồng
tại xã Giai Phạm (45,15-45,31%) cao hơn tại xã Tứ Dân (41,49-41,64%), không có sự
khác biệt đáng kể ở các công thức thí nghiệm khác nhau trong từng xã.
Từ khóa: Angelica acutiloba, Đương quy, phân bón.
Effect of N, P, K fertilizers on the yield and quality of Angelica acutiloba (Sieb. &
Zucc.) Kitagawa cultivated in Hung Yen province
Abstract: Angelica acutiloba (Sieb. & Zucc.) Kitagawa has been used in medicine
for treating constipation, hepatic fibrosis, anemia and cardiovascular disease. This study
aimed to evaluate the effect of inorganic fertilizers N, P, K on yield and bioactive
compound content in root of A. acutiloba grown in Giai Pham Commune, Yen My
District and Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province of Vietnam.
The results showed that the dosage of N, P, K fertilizers had an effect on the yield of A.
acutiloba root. In the formula CT3 (density 15 × 20 cm, 1 hectare fertilized with 30 tons
of decomposed manure, 2.2 tons of kitchen ash, 500 kg of phosphate fertilizer, 550 kg
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of potassium fertilizer, and 300 kg of nitrogen fertilizer) and CT4 (density 15 × 20 cm,
1 ha fertilized with 30 tons of decomposed manure, 2.2 tons of kitchen ash, 600 kg of
phosphate fertilizer, 660 kg of potassium fertilizer, 360 kg of nitrogen fertilizer) brought
out the highest average yield of A. acutiloba root in Tu Dan commune (14.71 fresh
tons/ha, 2.40 dry tons/ha) and Giai Pham commune (14.28 fresh tons/ha and 2.38 dry
tons /ha). The contents of extracts in A. acutiloba root cultivated in Giai Pham
Commune (45.15-45.31%) were higher than in Tu Dan Commune (41.49-41.64%), with
no significant difference between different experimental formulas in each Commune.
Keywords: Angelica acutiloba, Toki, fertilizer.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đương quy nhật bản được gọi là Toki tại Nhật Bản, có tên khoa học là Angelica
acutiloba (Sieb. & Zucc.) Kitagawa thuộc họ Hoa tán – Apiaceae, là một loại thảo dược
nổi tiếng trong y học của nhiều nước trên thế giới. Rễ củ cây Đương quy là một vị thuốc
rất quý, được dùng nhiều trong các bài thuốc bổ huyết, hoạt huyết của y học cổ truyền.
Trong lâm sàng củ Đương quy được dùng độc vị hoặc phối hợp với các vị thuốc khác để
điều trị nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh thiếu máu, rối loạn kinh nguyệt, viêm gan
mãn, viên thận cấp, tê liệt, đau lưng, đau ngực bụng, chân tay đau nhức lạnh, mụn nhọt
lở ngứa v.v… (Đỗ Huy Bích và cộng sự, 2004; Võ Văn Chi, 2012; Bộ Y tế, 2017). Toàn
bộ các bộ phận của cây Đương quy nhật bản có mùi thơm do chứa tinh dầu. Thành phần
hóa học chính trong tinh dầu củ Đương quy nhật bản là hợp chất Z-ligustilide được một
số tác giả công bố. Tác dụng của Z-ligustilide đã được ghi nhận như: Làm giảm đáng kể
các khu vực nhồi máu và sưng não do thiếu máu cục bộ, cải thiện các thiếu hụt về hành vi thần
kinh xảy ra sau khi tắc động mạch não giữa, có giá trị điều trị trong đột quỵ do thiếu máu cục
bộ (Peng et al., 2007), ngăn ngừa đáng kể tình trạng thiếu hụt nhận thức mãn tính và tổn
thương não, có tiềm năng trong việc điều trị chứng sa sút trí tuệ mạch máu và suy mạch máu
não (Kuang et al., 2008), có tác dụng chống viêm, chống ung thư, bảo vệ thần kinh và chống
độc (Chao and Lin, 2011), chống lại độc tính của cisplatin trong ống nghiệm (Bunel et al.,
2015).
Trung Quốc là nước dẫn đầu về sản xuất dược liệu và thuốc từ Đương quy, sau đó
đến Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, …. Có hai loài Đương quy được trồng ở Việt
Nam: (i) Loài Đương quy trung quốc (Angelica sinensis (Oliv.) Diels) được nhập từ
Trung Quốc, (ii) Loài Đương quy nhật bản (Angelica acutiloba (Sieb. & Zucc.)
Kitagawa) được nhập từ Nhật Bản, Triều Tiên, trong đó Đương quy nhập từ Nhật Bản
đang được trồng phổ biến, kích thước củ thường lớn hơn loại Đương quy nhập từ Trung
Quốc. Ở nước ta hiện đã áp dụng trồng cây Đương quy nhật bản ở nhiều khu vực có khí
hật mát mẻ thuộc một số tỉnh như Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Lai Châu, Lào Cai,
…. Những khu vực có khí hậu nóng ẩm hơn như ở các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ có
thể tận dụng gieo trồng vào tháng 9-10 để cây sinh trưởng chính trong những tháng có
thời tiết mát lạnh của mùa đông, xuân và thu hoạch vào mùa hạ khoảng tháng 6-7 khi
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cây úa vàng lá, cũng đem lại hiệu quả kinh tế khá cao so với nhiều loại cây trồng khác
hiện nay.
Đương quy được sử dụng rất lâu đời trong lịch sử y dược của loài người nên được
sự quan tâm nghiên cứu từ rất nhiều các nhà khoa học trên thế giới về trồng trọt, bảo
quản, thành phần hóa học, dược lý và việc sử dụng trong lâm sàng,... (Choi et al., 2002;
Fukuda et al., 2009; Kudo et al., 2021). Tại Việt Nam, nghiên cứu liên quan đến Đương
quy gồm có sự phát sinh cơ quan từ lớp mỏng tế bào Đương quy nhật bản nuôi cấy in
vitro (Hoàng Ngọc Nhung và cs., 2012), phân lập và tinh chế dược chất Z-ligustilide từ
Đương quy nhật bản (Phạm Thị Minh Tâm và cs., 2017); nghiên cứu sơ chế rễ củ
Đương quy nhật bản (Phạm Văn Ý và cs., 1997), Gần đây có công trình của nhóm tác
giả Phạm Anh Cường và Huỳnh Thanh Hùng (2020) công bố kết quả nghiên cứu về ảnh
hưởng của hai nguyên tố vi lượng B và Zn đến năng suất củ và hàm lượng Ligustilide
trong củ Đương quy nhật bản. Nhìn chung, các công trình công bố về ảnh hưởng của
các yếu tố môi trường trong quá trình trồng trọt Đương quy đến năng suất và chất lượng
củ Đương quy tại Việt Nam còn rất hạn chế. Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu
với mục tiêu hoàn thiện quy trình trồng trọt Đương quy mang lại hiệu quả kinh tế cao tại
tỉnh Hưng Yên, các thí nghiệm đã được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân
bón N,P,K lên sinh trưởng và năng suất củ Đương quy nhật bản tại xã Giai Phạm, huyện
Yên Mỹ và xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và được trình bày trong bài
báo này.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
Cây dược liệu Đương quy nhật bản (Angelica acutiloba (Sieb. & Zucc.)
Kitagawa) (Viện Dược liêu, 2016) được gieo trồng tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và
xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 6 năm
2020. Hạt giống do Công ty TNHH Đức Thắng tại Hà Nội cung cấp.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp bố trí thí nghiệm
Bố trí thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của phân bón vô cơ N, P, K lên năng suất và
chất lượng củ Đương quy theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với mật độ
gieo trồng ở công thức CT1-CT4 (M1): 15 × 20 cm, ở công thức CT5-CT8 (M2): 20 ×
20 cm, sử dụng 4 liều lượng phân bón (Ph1-Ph4) khác nhau dựa trên tài liệu Cây thuốc
và động vật làm thuốc ở Việt Nam (Đỗ Huy Bích và cs., 2004), mỗi công thức (CT) lặp
lại 3 lần, ngừng bón phân trước khi thu hoạch 1,5 tháng. Hàm lượng (%) các chất dinh
dưỡng trong đất tại ruộng ở xã Giai Phạm và xã Tứ Dân trước thí nghiệm như sau: N
tổng: 0,22±0,01 và 0,16 ± 0,01, P tổng: 0,04±0,01 và 0,13 ± 0,01, K tổng: 0,04±0,01 và
0,13 ± 0,01, mùn: 3,09±0,02 và 1,43 ± 0,02, chất hữu cơ: 4,12±0,02 và 1,91 ± 0,05.

135

Thông tin cụ thể về lượng phân bón sử dụng trong quá trình trồng cây Đương quy được
trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1. Các công thức thí nghiệm Đương quy tại xã Giai Phạm và xã Tứ Dân.
Công thức
CT1, CT5 (Ph1)
CT2, CT6 (Ph2)
CT3, CT7 (Ph3)
CT4, CT8 (Ph4)

Phân chuồng ủ
hoai bón lót
(tấn/ha)
30
30
30
30

Phân lân
bón lót
(kg/ha)
0
400
500
600

Phân kali bón Tro bếp bón
thúc (kg/ha) thúc (tấn/ha)
0
440
550
660

2,2
2,2
2,2
2,2

Phân đạm
bón thúc
(kg/ha)
0
240
300
360

Phương pháp định lượng chất chiết được trong dược liệu củ Đương quy
Xác định chất chiết được trong dược liệu củ Đương quy theo phụ lục 12.10 của
sách Dược điển Việt Nam V, tập 2 (Bộ Y tế, 2017). Phương pháp được chỉ định để xác
định các chất chiết được trong dược liệu củ Đương quy là phương pháp chiết nóng dùng
ethanol 50% (TT) làm dung môi. Cân chính xác khoảng 2-4 g bột dược liệu có cỡ bột
nửa thô cho vào trong bình nón 100 ml hoặc 250 ml. Thêm chính xác 50 ml hoặc 100
ml ethanol 50% (TT), đậy kín, cân xác định khối lượng, để yên 1 h, sau đó đun sôi nhẹ
dưới hồi lưu 1 h, để nguội, lấy bình nón ra, đậy kín, cân để xác định lại khối lượng,
dùng ethanol 50% để bổ sung phần khối lượng bị giảm, lọc qua phễu lọc khô vào một
bình hứng khô thích hợp. Lấy chính xác 25 ml dịch lọc vào cốc thủy tinh đã cân bì
trước, cô trong cách thủy đến cắn khô, cắn thu được sấy ở 105 °C trong 3 h, lấy ra để
nguội trong bình hút ẩm 30 phút, cân nhanh để xác định khối lượng cắn. Tính phẩn trăm
lượng chất chiết được bằng ethanol 50% theo dược liệu khô.
Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu được thống kê, phân tích, so sánh sử dụng phần mềm Excel và Irristat
5.0.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của lượng phân bón vô cơ N, P, K đến năng suất củ dược liệu
Đương quy
Cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh tạo tiền đề cho một vụ mùa năng suất
cao, bởi vậy việc sử dụng phân bón đầy đủ, cân đối để đạt năng suất cao rất quan trọng.
Phân bón với cây trồng chỉ cần vừa đủ, không dư thừa hay thiếu, vậy nên cần nắm rõ
nhu cầu dinh dưỡng của từng giống cây, từng loại cây trồng để có phương án bón phân
hợp lý. Trong nhiều điều kiện canh tác, khi tăng lượng phân bón sẽ làm nâng cao năng
suất cây trồng, lượng phân bón tăng lên thì năng suất tăng đến một giới hạn nhất định
rồi sẽ không tăng nữa thậm chí còn bị giảm xuống do dư thừa dinh dưỡng.
Củ Đương quy sau khi thu hoạch tại các ruộng thí nghiệm ở xã Giai Phạm, huyện
Yên Mỹ và xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu được rửa sạch và nhặt bỏ các tạp chất, sau đó
tính khối lượng tươi đối với từng công thức thí nghiệm. Sau đó phơi củ Đương quy dưới
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ánh nắng mặt trời và kết hợp sấy ở nhiệt độ thấp, không quá 60 oC, đến khi độ ẩm của
mẫu củ Đương quy còn 10-15% là đạt, tiến hành cân khối lượng khô đối với từng công
thức thí nghiệm. Bảng 2 trình bày năng suất tươi và năng suất khô của củ Đương quy
trồng ở 8 công thức khác nhau tại 2 xã Giai Phạm và Tứ Dân dưới điều kiện mật độ,
phân bón khác nhau.
Bảng 2. Năng suất củ Đương quy ở các công thức bón phân khác nhau
Yếu tố
thí
nghiệm
Mật độ

Công thức
M1
M2

LSDM5%
Ph1
Ph2
Ph3
Ph4
LSDPh5%
Tương
CT1 (M1Ph1)
tác của
CT2 (M1Ph2)
mật độ
CT3 (M1Ph3)
và phân
CT4 (M1Ph4)
bón
CT5 (M2Ph1)
CT6 (M2Ph2)
CT7 (M2Ph3)
CT8 (M2Ph4)
CV%
LSDM × Ph5%
Phân
bón

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ
Năng suất tươi
Năng suất khô
(tấn/ha)
(tấn/ha)
12,59
2,27
12,51
2,25
0,714
0,140
10,25a
2,07a
11,60b
2,25a
c
14,16
2,37b
c
14,20
2,36b
1,010
0,198
10,28a ± 0,88
2,08a ± 0,15
a+
11,64 ± 0,86
2,26a ± 0,17
14,16b ± 0,84
2,37b ± 0,17
14,28b ± 0,89
2,38b ± 0,19
a
10,22 ± 0,85
2,06a ± 0,16
a+
11,55 ± 0,84
2,23a ± 0,16
14,15b ± 0,85
2,36b ± 0,18
14,11b ± 0,44
2,35b ± 0,21
6,5
7,1
1,427
0,280

Xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu
Năng suất tươi
Năng suất khô
(tấn/ha)
(tấn/ha)
12,81
2,29
12,62
2,26
0,728
0,141
10,28a
2,08a
11,64b
2,27a
c
14,54
2,38b
c
14,41
2,38b
1,029
0,200
10,31a ± 0,86
2,09a ± 0,16
b
11,73 ± 0,85
2,28a ± 0,17
14,71d ± 0,81
2,40b ± 0,16
14,51c ± 0,90
2,39b ± 0,20
a
10,25 ± 0,84
2,07a ± 0,15
a
11,56 ± 0,82
2,25a ± 0,16
14,37c ± 0,88
2,36b ± 0,17
14,31c ± 0,85
2,37b ± 0,19
6,5
7,1
1,455
0,283

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị trung bình có cùng kí tự chữ cái theo sau khác biệt không có ý
nghĩa thống kê ở mức 0,05.

Năng suất tươi và năng suất khô của củ Đương quy thu tại ruộng ở hai xã nghiên
cứu dao động từ 10,22-14,28 tấn củ tươi/ha và từ 2,06-2,38 tấn củ khô/ha đối với ruộng
tại xã Giai Phạm, từ 10,25-14,71 tấn củ tươi/ha và từ 2,07-2,40 tấn củ khô/ha đối với
ruộng tại xã Tứ Dân (Bảng 2). Nhìn chung, năng suất tươi và năng suất khô của củ
Đương quy thu tại ruộng ở hai xã nghiên cứu không khác biệt đáng kể giữa các mật độ
trồng khác nhau ở mức ý nghĩa 5% (p dao động trong khoảng 0,587 – 0,803), nhưng rất
khác biệt giữa các mức phân bón khác nhau (p dao động trong khoảng 0,000 – 0,020).
Tại ruộng thí nghiệm ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, công thức CT5 (mật độ 20 ×
20 cm, 1 ha bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai bón lót, 2,2 tấn tro bếp bón thúc) và công
thức CT1 (mật độ 15 × 20 cm, phân bón như CT1) cho năng suất củ Đương quy thấp
nhất, chỉ đạt 10,22 ± 0,85 và 10,28 ± 0,88 tấn củ tươi/ha tương đương 2,06 ± 0,16 và
2,08 ± 0,15 tấn củ khô/ha (Bảng 2). Trong khi đó, công thức CT3 (mật độ 15 × 20 cm, 1
ha bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai bón lót, 2,2 tấn tro bếp bón thúc, 500 kg phân lân bón
lót, 550 kg phân kali bón thúc, 300 kg phân đạm bón thúc), CT4 (mật độ 15 × 20 cm, 1
ha bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai bón lót, 2,2 tấn tro bếp bón thúc, 600 kg phân lân bón
lót, 660 kg phân kali bón thúc, 360 kg phân đạm bón thúc), CT7 (mật độ 20 × 20 cm, 1
ha bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai bón lót, 2,2 tấn tro bếp bón thúc, 500 kg phân lân bón
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lót, 550 kg phân kali bón thúc, 300 kg phân đạm bón thúc), và CT8 (mật độ 20 × 20 cm,
phân bón như CT4) cho năng suất củ Đương quy cao hơn nhiều, đạt từ 14,11-14,28 tấn
củ tươi/ha tương đương từ 2,35-2,38 tấn củ khô/ha. Tại các công thức CT2 (mật độ 15 ×
20 cm, 1 ha bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai bón lót, 2,2 tấn tro bếp bón thúc, 400 kg phân
lân bón lót, 440 kg phân kali bón thúc, 240 kg phân đạm bón thúc) và CT6 (mật độ 15 ×
20 cm, phân bón như CT2), năng suất củ Đương quy tươi và khô cao hơn ở các công
thức CT1 và CT5 nhưng thấp hơn nhiều so với các công thức CT3, CT4, CT7, và CT8
(Bảng 2).
Tương tự với thí nghiệm tại ruộng ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tại ruộng thí
nghiệm ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, công thức CT5 và CT1 cho năng suất củ Đương
quy thấp nhất, chỉ đạt 10,25 ± 0,84 và 10,31 ± 0,86 tấn củ tươi/ha tương đương 2,07 ±
0,15 và 2,09 ± 0,16 tấn củ khô/ha. Trong khi đó, ở công thức CT3, CT4, CT7, và CT8 cho
năng suất củ Đương quy cao hơn nhiều, đạt từ 14,31 - 14,71 tấn củ tươi/ha tương đương
từ 2,36 - 2,40 tấn củ khô/ha. Tại các công thức CT2 và CT6, năng suất củ Đương quy tươi
và khô cao hơn ở các công thức CT1 và CT5 nhưng thấp hơn nhiều so với các công thức
CT3, CT4, CT7, và CT8 (Bảng 2).
Nghiên cứu của nhóm tác giả Phạm Anh Cường và Huỳnh Thanh Hùng (2020) cho
thấy năng suất trung bình củ Đương quy nhật bản khô tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng sau 12 tháng trồng từ cây gieo được 1,5 tháng tuổi dao động từ 5,01 –
6,11 tấn/ha tùy thuộc vào lượng phân bón có bổ sung vi lượng B hoặc Zn hay không. Sự
khác nhau về năng suất của củ Đương quy nhật bản khô trong nghiên cứu hiện tại so với
công bố nói trên có thể do sự khác biệt về một số yếu tố như điều kiện vị trí địa lý, khí
hậu, môi trường đất, phân bón, thời gian sinh trưởng (13,5 tháng tại Lâm Đồng so với 9
tháng tại Hưng Yên), ...
Như vậy, trong số các công thức thí nghiệm, công thức CT5 (mật độ 20 × 20 cm,
1 ha bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai bón lót, 2,2 tấn tro bếp bón thúc) mang lại năng suất
của củ Đương quy thấp nhất tại ruộng ở cả 2 xã thí nghiệm, công thức CT3 (mật độ 15
× 20 cm, 1 ha bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai bón lót, 2,2 tấn tro bếp bón thúc, 500 kg
phân lân bón lót, 550 kg phân kali bón thúc, 300 kg phân đạm bón thúc) và CT4 (mật độ
15 × 20 cm, 1 ha bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai bón lót, 2,2 tấn tro bếp bón thúc, 600
kg phân lân bón lót, 660 kg phân kali bón thúc, 360 kg phân đạm bón thúc) mang lại
năng suất của củ Đương quy cao nhất tương ứng tại xã Tứ Dân và xã Giai Phạm.
Đối với các công thức có mật độ trồng Đương quy mau hơn (15 × 20 cm)
(CT1-CT4), năng suất củ Đương quy thu được cao hơn so với các công thức có mật độ
trồng Đương quy thưa hơn (20 × 20 cm) (CT5-CT8) trong cùng 1 ruộng thí nghiệm và
cùng chế độ bón phân tương ứng, tuy nhiên sự khác biệt không đáng kể (Bảng 2).
Các mức bón phân vô cơ N, P, K khác nhau có ảnh hưởng đến năng suất của củ
dược liệu Đương quy trồng tại ruộng ở các khu vực thí nghiệm. Nhìn chung ở các công
thức bón phân N, P, K với liều lượng cao (CT3, CT4, CT7, CT8), năng suất tươi và khô
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của củ Đương quy cao hơn so với ở các công thức bón phân N, P, K với liều lượng thấp
(CT1, CT2, CT5, CT6) (Bảng 2).
3.2 Ảnh hưởng của lượng phân bón vô cơ N, P, K đến hàm lượng chất chiết được
trong dược liệu củ Đương quy
Mỗi sản phẩm cây dược liệu có đạt được yêu cầu của tiêu chuẩn hay không cũng
liên quan tới việc định lượng chất chiết được trong dược liệu của loài cây dược liệu đó.
Do năng suất của củ Đương quy ở các mật độ trồng khác nhau không có sự khác biệt,
chúng tôi chỉ tiến hành xác định chất hàm lượng chiết được trong dược liệu củ Đương
quy ở các công thức CT1-CT4 có cùng mật độ (M1): 15 × 20 cm. Bảng 3 trình bày hàm
lượng chất chiết được trong dược liệu củ Đương quy trồng ở 4 công thức khác nhau
(CT1-CT4) tại 2 xã Giai Phạm và Tứ Dân dưới điều kiện phân bón khác nhau ở cùng
mật độ (M1).
Bảng 3. Hàm lượng chất chiết được trong dược liệu củ Đương quy ở các công thức
bón phân khác nhau
Hàm lượng chất chiết được trong dược liệu củ Đương quy (%)
Công thức
CT1 (M1Ph1)
CT2 (M1Ph2)
CT3 (M1Ph3)
CT4 (M1Ph4)

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ

Xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu

45,31 ± 2,0

41,49 ± 2,2

45,15 ± 2,2

41,64 ± 2,2

45,28 ± 2,3

41,60 ± 2,0

45,29 ± 2,2

41,55 ± 2,1

Hàm lượng chất chiết được trong dược liệu của củ Đương quy thu tại xã Giai
Phạm, huyện Yên Mỹ cao hơn so với chất chiết được trong dược liệu của củ Đương quy
thu tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu trong điều kiện có cùng công thức trồng và chăm
bón, đạt 45,15-45,31% so với 41,49-41,64% (Bảng 3). Nguyên nhân của sự khác nhau
về hàm lượng chất chiết được trong dược liệu củ Đương quy trồng tại hai xã có thể do
điều kiện thổ nhưỡng khác nhau.Tuy nhiên, hàm lượng chất chiết được trong dược liệu
củ Đương quy trồng ở các công thức bón phân khác nhau tại từng xã không có sự khác
biệt đáng kể.
Trong công bố mới đây của Kudo et al. (2021) cho thấy trong củ Đương quy nhật
bản trồng tại Nhật Bản năm 2017 và 2019 bằng các phương pháp khác nhau có hàm
lượng chất chiết được trong dược liệu dao động từ 43,7-48,7%, tương đương với kết quả
của nghiên cứu hiện tại.
Theo Dược điển Việt Nam V, tập 2 (Bộ Y tế, 2017), chất chiết được trong dược
liệu củ Đương quy nhật bản phải ≥ 35% tính theo dược liệu khô kiệt. Như vậy, kết quả
phân tích cho thấy chất lượng dược liệu củ Đương quy hật bản đạt yêu cầu thể hiện ở
hàm lượng chất chiết được trong loại dược liệu này thỏa mãn giá trị trong Dược điển
Việt Nam V (Bộ Y tế, 2017).
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4. KẾT LUẬN
Phân bón vô vơ N, P, K có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất củ dược liệu Đương
quy. Ở các công thức có mật độ trồng Đương quy 15 × 20cm (CT1-CT4) cho năng suất
củ Đương quy cao hơn so với ở các công thức có mật độ trồng Đương quy 20 × 20cm
(CT5-CT8). Công thức có liều lượng phân bón N, P, K cao (CT3, CT4, CT7, CT8) cho
năng suất củ Đương quy cao hơn so với công thức có liều lượng phân bón N, P, K thấp
hơn (CT1, CT2, CT5, CT6). Ở công thức CT3 (mật độ 15 × 20 cm, bón 30 tấn phân
chuồng ủ hoai, 500 kg P, 550 kg K, 2,2 tấn tro bếp, 300 kg N/ 1 ha) và công thức CT4
(mật độ 15 × 20 cm, bón 30 tấn phân chuồng ủ hoai, 600 kg P, 660 kg K, 2,2 tấn tro
bếp, 360 kg N/ 1 ha) cho năng suất tươi và năng suất khô củ Đương quy cao nhất ở 2 xã
nghiên cứu.
Hàm lượng các chất chiết được trong dược liệu củ Đương quy trồng tại xã Giai
Phạm cao hơn tại xã Tứ Dân, không có sự khác biệt đáng kể ở các công thức thí nghiệm
khác nhau trong từng xã.
Lời cảm ơn
Công trình này được hỗ trợ kinh phí bởi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng
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ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÂY THUỐC
THỔ SÂM BA CẠNH (Talinum triangulare (Jacq.) Willd.)
TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI
Phùng Thị Thu Hà1*, Phạm Thị Huyền Trang1
Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
* Tác giả liên hệ: phungthithuha.pth@gmail.com

TÓM TẮT
Thổ sâm ba cạnh (Talinum triangulare (Jacq.) Willd.) thuộc họ Rau sam
(Portulacaceae), được sử dụng rộng rãi làm rau ăn và làm thuốc. Thổ sâm ba cạnh hay
bị thu hái nhầm lẫn với Thổ sâm, loài cùng chi. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm đưa ra
đặc điểm hình thái và giải phẫu để nhận diện chính xác cây thuốc Thổ sâm ba cạnh và
đánh giá đặc điểm sinh trưởng của cây tại Gia Lâm – Hà Nội. Kết quả cho thấy: thổ sâm
ba cạnh có vỏ rễ màu nâu nhạt; thân già hình trụ, thân non và cuống cụm hoa có ba cạnh,
cụm hoa dạng xim, ít phân nhánh, hoa nở vào 9 - 10h sáng, đường kính hoa 15 – 19 mm;
quả hình trứng, màu trắng kem với vệt màu nâu đỏ khi chín, vỏ dày, cứng, đường kính quả
4 – 5 mm. Cấu tạo vi phẫu của rễ, thân, lá mang đặc trưng của cây hai lá mầm. Thổ sâm ba
cạnh trồng vào vụ Xuân- hè cho năng suất thân, lá cao gấp 1,28 lần và năng suất rễ cao
gấp 1,2 lần trồng trong vụ Thu – Đông.
Từ khóa: Hình thái, Năng suất, Sinh trưởng, Talinum triangulare, Vi phẫu.
EVALUATION OF AGRONOMICAL CHARACTERISTICS OF MEDICINAL
PLANT (Talinum triangulare (Jacq.) Willd.) IN GIA LAM – HANOI
ABSTRACT
Talinum triangulare (Jacq.) Willd. Juss. belong to Talinaceae family, can be used
as vegetable and medicine. This plant is usually missing in collection with Talinum
paniculatum (Jacq.) Gaertn, a species of the same genus. Our study is aims to provide
morphological and anatomical characteristics to identify this species and evaluate its
growth in Gia Lam - Hanoi. The results showed that: T. triangulare has light brown root,
cylinder in older stem and triangular in young stem and peduncle, cymose inflorescence
with little branching, blooming in the morning around 9-10 am and 15-19 mm in diameter
of flower. The fruit is ovoid with thick rind and has creamy white with reddish brown
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streaks when ripe, 4-5 mm in diameter. The anatomical structure of the roots, stems, and
leaves is featured of dicotyledonous plants. The yield of leaves- stem and root of T.
triangulare planted in the spring-summer crop is 1.2 and 1.28 times higher than in the
autumn-winter crop, respectively.
Key words: Anatomy, Growth, Morphology, Talinum triangulare, Yeild.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thổ sâm ba cạnh (Talinum triangulare (Jacq.) Willd.) thuộc chi Sâm mùng tơi
(Talinum), họ Rau sam (Portulacaceae), bộ Cẩm chướng (Caryophyllales), phân lớp
Cẩm chướng (Caryophyllidae), lớp hai lá mầm (Magnoliopsida) (Phạm Hoàng Hộ,
1999).
Thổ sâm ba cạnh được trồng hoặc mọc hoang trong các vườn rau gia đình, ngoài
công dụng làm rau ăn, Thổ sâm ba cạnh còn được sử dụng để làm thuốc chống lại bệnh
gan và ung thư trong y học dân gian Đài Loan. Trong cây có nhiều chất chống oxy hóa,
chất kháng sinh và chất ức chế tế bào ung thư. (Liao & cs., 2015; Elemike & cs., 2017).
Thổ sâm ba cạnh hay bị thu hái và sử dụng nhầm lẫn với loài Thổ sâm (T.
paniculatum) một loài cây thuốc cùng chi. Nhiều trang web trong và ngoài nước cũng bị
nhầm lẫn hình ảnh của hai loài này. Chính vì vậy cần có nghiên cứu chi tiết về đặc điểm
thực vật học của Thổ sâm ba cạnh để tạo bộ dữ liệu nhận biết loài này cho công tác
nhận diện, thu thập, bảo tồn. Cũng cần thiết có nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng,
phát triển của Thổ sâm ba cạnh để phát triển vùng dược liệu và khai thác hiệu quả
nguồn gen cây thuốc quý giá này,
Xuất phát từ lý do trên nghiên cứu này tập trung vào: “Đánh giá đặc điểm nông sinh
học của cây thuốc Thổ sâm ba cạnh (Talinum triangulare) tại Gia Lâm, Hà Nội”.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu thực vật
Cây Thổ sâm ba cạnh (T. triangulare) thu thập tại Gia Lâm, Hà Nội và trồng tại nhà
lưới bộ môn Thực vật- Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Nghiên cứu đặc điểm thực vật học của cây Thổ sâm ba cạnh
Đặc điểm hình thái cơ quan sinh dưỡng và sinh sản được tiến hành theo phương
pháp hình thái so sánh (Nguyễn Nghĩa Thìn, 2007). Nghiên cứu được tiến hành trên cây
Thổ sâm ba cạnh mọc tự nhiên khi cây ở giai đoạn sinh thực.
Đặc điểm vi phẫu rễ, thân, lá được thực hiện theo phương pháp cải tiến của Trần
Công Khánh (1981) và Nguyễn Nghĩa Thìn (2007). Các chỉ tiêu nghiên cứu được đo đếm
trên 30 lát cắt được lựa chọn ngẫu nhiên của mỗi mẫu.
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Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm:
- Mô tả các đặc điểm hình thái của các cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) và các cơ
quan sinh sản (hoa, quả, hạt).
- Mô tả các đặc điểm vi phẫu của các cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).
2.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây Thổ sâm ba cạnh
Thí nghiệm được tiến hành trên cây giâm cành, cành giâm là đoạn ngọn dài 7 cm,
sau 1 tuần, chọn các cây sống để đưa vào thí nghiệm.
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 3 lần nhắc
lại độc lập. Các chỉ tiêu sinh trưởng được đo đếm 7 ngày/lần. Xác định cây theo dõi
theo phương pháp đường chéo 5 điểm, theo dõi cố định 10 cây/lần nhắc lại. Các chỉ tiêu
chiều cao cây (cm), khả năng phân nhánh (nhánh/cây), khả năng ra lá mới (lá/cây), kích
thước lá (cm), đường kính thân (mm), năng suất cá thể (g/cây) được theo dõi trong 2 vụ
Xuân - Hè và Thu- Đông.
2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu được xử lí thống kê trên phần mềm Microsoft Excel 2016.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm hình thái của cây Thổ sâm ba cạnh
Đặc điểm hình thái là một yếu tố quan trọng trong việc phân loại thực vật. Nắm
được đặc điểm hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giúp nhận biết loài một cách dễ dàng.
3.1.1. Đặc điểm hình thái cơ quan sinh dưỡng
Rễ của cây Thổ sâm ba cạnh có dạng rễ củ, dự trữ chất dinh dưỡng. Rễ phình to ở
gốc và thuôn nhỏ ở đỉnh. Từ rễ củ mọc ra các rễ bên mảnh, có nhiệm vụ hấp thụ nước và
muối khoáng. Vỏ ngoài của rễ Thổ sâm ba cạnh có màu nâu vàng, sần sùi. Thịt củ có màu
trắng, với hai vòng tròn đồng tâm (Hình 1).

Hình 1. Hình thái bộ rễ Thổ sâm ba cạnh
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Thổ sâm ba cạnh là cây thân thảo, thân không có sự hóa gỗ. Thân nhẵn, không có
lông biểu bì, thân non màu xanh có ba cạnh, phần thân già hơn màu nâu đỏ và phần gốc có
mô bì thứ cấp màu nâu xám. Sự xuất hiện màu nâu đỏ ở Thổ sâm ba cạnh là do sự có mặt
của betalain, một sắc tố có tính chống oxy hóa. Trong điều kiện môi trường sống càng bất
lợi thì sắc tố này càng tích luỹ nhiều trong thân và lá cây Thổ sâm ba cạnh (Swarna &
cs., 2013). Thổ sâm ba cạnh có chiều cao thân từ 15-35cm, đường kính thân 4-6,5 mm.
Ngồng hoa được phân hóa ở đỉnh thân làm giới hạn chiều cao của thân.

Hình 1. Hình thái thân cây Thổ sâm ba cạnh
Lá Thổ sâm ba cạnh là dạng lá đơn, mọc cách, hệ gân lông chim. Hai mặt lá có
màu xanh, nhẵn, mặt trên xanh đậm hơn mặt dưới, cuống rất ngắn. Thổ sâm ba cạnh có
phiến lá đa hình, có chóp lõm, mép lá nguyên. Kích thước lá dao động nhiều: chiều dài
7-10,5 cm, rộng 2,6-4,1cm, gân giữa nổi rõ, gân bên mờ (Hình 3).

Hình 3. Hình thái lá Thổ sâm ba cạnh
(Trái-mặt dưới, phải-mặt trên lá Thổ sâm ba cạnh)
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3.1.2. Đặc điểm hình thái cơ quan sinh sản
Thổ sâm ba cạnh có cụm hoa mọc ở đỉnh thân, và ở nách lá, cụm phân nhánh ít, có
dạng xim, dài từ 10-25 cm, cuống của cụm hoa mập, tiết diện hình tam giác (Hình 4, 5).

Hình 4. Hình thái cụm hoa của cây Thổ sâm ba cạnh

x40

Hình 5. Lát cắt ngang qua cuống cụm hoa Thổ sâm ba cạnh ở độ phóng đại 40 lần
Hoa của Thổ sâm ba cạnh có màu hồng đậm, cũng do sự có mặt sắc tố betalain tạo
nên màu hồng của cánh hoa, gân giữa cánh hoa nổi rõ. Cánh đài màu trắng xanh, có vệt
gân và chóp màu xanh (Hình 6). Hoa gồm 5 cánh tràng, 2 cánh đài, nhị nhiều, chỉ nhị
màu tím, bao phấn màu vàng, đầu nhụy xẻ 3, màu hồng, bầu trên, 3 ô, nhiều noãn, đính
noãn trung trụ. Theo Oo (2020) thì Thổ sâm ba cạnh có lối đính noãn giữa, còn theo
Veselova & cs. (2011) thì ở Thổ sâm ba cạnh vách bầu bị tiêu biến ngay khi đại bào tử
hình thành vì vậy mà từ lối đính noãn trung trụ trở thành lối đính noãn giữa. Thực tế là
bầu Thổ sâm ba cạnh có lối đính noãn trung trung trụ, vách bầu sớm tiêu biến nên trở
thành lối đính noãn giữa.
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Hình thái một hoa

Bộ nhụy

Quả

Hạt

Hình 6. Hình thái hoa, quả và hạt của Thổ sâm ba cạnh
(1 ô li nhỏ = 1 mm)
Thổ sâm ba cạnh nở hoa vào buổi sáng tầm 9 - 10 h sáng; có đường kính hoa 15-19
mm, cánh hoa dài 6-9 mm, cánh đài 3-4 mm, nhị dài 1,7-2,3 mm, vòi nhụy có màu trắng ở
gốc rồi hồng đậm dần lên phía đầu nhụy, đầu nhụy có màu hồng đậm, vòi nhụy dài 2-2,5
mm, bầu màu xanh, hình bầu dục, đường kính bầu 1,2-1,5 mm (Hình 6). Theo Nduche &
Otaka (2019) thì hoa của Thổ sâm ba cạnh ở Nigeria nở vào buổi sáng. Theo Veselova &
cs. (2011) thì hoa của Thổ sâm ba cạnh nở vào buổi trưa, độ bền 1 hoa từ 2-3 h. Chưa có
ghi nhận về thời gian nở hoa, độ bền hoa, đặc điểm quả và hạt của Thổ sâm ba cạnh ở
Việt Nam. Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên về các đặc điểm này.
Quả Thổ sâm ba cạnh có hình trứng, khó phân biệt quả non và quả già do màu sắc
quả gần như giống hệt nhau. Quả khi non có màu trắng xanh với vệt màu nâu đỏ, khi
chín có màu trắng kem với vệt màu nâu đỏ, vỏ quả dày, cứng, đường kính 4-5 mm,
chiều dài 6-7 mm, mỗi quả có từ 21-56 hạt/quả. Hạt nhỏ, có hình đĩa dẹt, màu đen bóng,
vỏ hạt có vân sần sùi, đường kính 1-1,2 mm (Hình 6).
3.2. Đặc điểm vi phẫu cây Thổ sâm ba cạnh

3.2.1. Đặc điểm vi phẫu rễ
3.2.1.1. Vi phẫu rễ con
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x100
Hình 7. Lát cắt ngang rễ con Thổ sâm ba cạnh
(1) chu bì, (2) nhu mô vỏ, (3) libe thứ cấp, (4) tượng tầng, (5) gỗ thứ cấp
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Rễ con Thổ sâm ba cạnh có tiết diện cắt ngang hình tròn, cấu tạo gồm ba phần
chính: chu bì, nhu mô vỏ và trụ (Hình 7). Chu bì nằm ngoài cùng gồm nhiều lớp bần bong
tróc từng mảng, phía trong chu bì là nhu mô vỏ gồm các tế bào vách mỏng, nội bì không
rõ. Rễ con của Thổ sâm ba cạnh có 4 bó dẫn hở với libe thứ cấp ở phía ngoài, gỗ thứ cấp
ở phía trong và tượng tầng xen giữa. Không có nhu mô lõi, có tia ruột xen giữa các bó dẫn
(Hình 7).
3.2.1.2. Vi phẫu rễ củ
Lát cắt ngang qua rễ củ Thổ sâm ba cạnh cho thấy có rễ củ có cấu tạo thứ cấp tương
tự ở rễ con, trong đó miền trụ chiếm tỉ lệ lớn, gỗ thứ cấp kém phát triển, xen kẽ với nhu mô
gỗ (Hình 8).
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Hình 8. Lát cắt ngang qua rễ củ Thổ sâm ba cạnh
(1) chu bì, (2) nhu mô vỏ, (3) libe thứ cấp, (4) tượng tầng, (5) gỗ thứ cấp
3.2.2. Đặc điểm vi phẫu thân
Thân non Thổ sâm ba cạnh có tiết diện đa giác. Bao phủ phía ngoài thân sơ cấp là
biểu bì (mô bì sơ cấp) gồm 1 lớp tế bào, vách ngoài cùng dày hơn các vách trong do được
phủ lớp cutin, không có lông biểu bì. Nằm dưới biểu bì là mô dày góc, tiếp đến là nhu mô
vỏ, sau đó là một vòng nội bì (còn gọi là vòng tinh bột) bao quanh miền trụ. Miền trụ gồm
các bó dẫn hở xắp xếp thành vòng tròn. Một bó dẫn hở gồm libe sơ cấp phía ngoài, gỗ sơ
cấp phía trong, xen giữa là tượng tầng. Tâm lát cắt là nhu mô ruột (Hình 9).
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Hình 9. Lát cắt ngang qua thân sơ cấp Thổ sâm ba cạnh
(1) Biểu bì, (2) mô dày, (3) nhu mô vỏ, (4) nội bì, (5) cương mô, (6) libe sơ cấp,
(7) gỗ sơ cấp, (8) nhu mô ruột
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Hình 10. Lát cắt ngang qua thân thứ cấp Thổ sâm ba cạnh
(1) Chu bì, (2) mô dày, (3) nhu mô vỏ, (4) cương mô, (5) libe thứ cấp, (6) gỗ thứ cấp, (7)
nhu mô ruột
Thân thứ cấp của Thổ sâm ba cạnh có hình gần tròn. Cấu tạo thân thứ cấp gồm: chu
bì với nhiều lớp bần, tiếp đến là mô dày phiến, nằm trong lớp mô dày là nhu mô vỏ, tiếp
đến là các đám cương mô nằm rải rác ở gần đỉnh bó dẫn. Bó dẫn có dạng bó dẫn hở, sắp
xếp thành vòng tròn bao quanh phần lõi. Bó dẫn gồm có libe thứ cấp ở phía ngoài, tượng
tầng xen giữa và gỗ thứ cấp ở phía trong, khó phân tách được ranh giới giữa libe thứ cấp
và tượng tầng. Tâm của lát cắt là nhu mô ruột (Hình 10).
3.2.3. Đặc điểm vi phẫu lá
Lá Thổ sâm ba cạnh có phần gân chính của lá phình to, bó dẫn nằm ở giữa gân lá, có
dạng hình cung với gỗ ở phía trên, libe phía dưới, nhu mô bao quanh bó dẫn ở gân chính
có hình tròn. Phần phiến lá gồm có biểu bì trên, dưới biểu bì trên là mô giậu, mô xốp và
dưới cùng là biểu bì dưới (Hình 11).
Cấu tạo vi phẫu rễ, thân, lá của Thổ sâm ba cạnh thể hiện cấu tạo điển hình của cây
hai lá mầm.
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Lát cắt ngang qua lá
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Bó dẫn ở gân chính
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Lát cắt ngang qua phiến lá

Hình 11. Lát cắt ngang qua lá Thổ sâm ba cạnh
(1) Phiến lá, (2) gân lá, (3) bó gỗ, (4) bó libe, (5) biểu bì trên, (6) mô giậu, (7) mô xốp, (8)
biểu bì dưới
3.3. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA CÂY THỔ SÂM BA CẠNH
Các chỉ tiêu chiều cao cây, đường kính thân, kích thước lá, số lá, số nhánh phản ánh
sự sinh trưởng của cây và là tiền đề quyết định năng suất sinh khối của cây. Kết quả theo
dõi sinh trưởng của cây Thổ sâm ba cạnh qua 2 vụ Xuân- Hè và Thu – Đông được thể hiện
ở Bảng 1.
Bảng 1. Đặc điểm sinh trưởng, năng suất của Thổ sâm ba cạnh vụ Xuân – Hè và vụ
Thu – Đông năm 2020 tại Gia Lâm, Hà Nội
Chỉ tiêu theo dõi

Vụ Xuân - Hè Vụ Thu - Đông

Chiều cao cây (cm)

27,74 ± 2,52

17,69 ± 1,46

Phân nhánh (nhánh/cây)

4,13 ± 0,43

3,20 ± 0,41

Số lá (lá/cây)

32,6 ± 1,69

28,63 ± 3,37

Đường kính thân (mm)

5,84 ± 0,26

5,07 ± 0,42

Chiều rộng lá (cm)

3,77 ± 0,21

3,07 ± 0,25

Chiều dài lá (cm)

9,12 ± 0,59

7,90 ± 0,61

Năng suất thân, lá (g/cây)

32,17 ± 3,84

25,21 ± 2,10

Năng suất rễ (g/cây)

3,51 ± 0,29

2,92 ± 0,29

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, tất cả các chỉ tiêu sinh trưởng của cây Thổ sâm ba cạnh
trồng ở vụ Xuân – Hè đều cao hơn khi trồng vào vụ Thu- Đông, đặc biệt là các chỉ tiêu
chiều cao cây (gấp 1,57 lần), khả năng phân nhánh (gấp 1,29 lần) và số lá trên cây (gấp
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1,14 lần). Chính vì vậy mà Thổ sâm ba cạnh trồng vào vụ Xuân – Hè có năng suất thân, lá
cao gấp 1,28 lần và năng suất rễ cao gấp 1,2 lần trồng trong vụ Thu – Đông.
IV. KẾT LUẬN

Thổ sâm ba cạnh (T. triangulare) có vỏ rễ màu nâu nhạt; thân non có ba cạnh, thân
già tiết diện hình tròn; cụm hoa dạng xim, ít phân nhánh, cuống cụm hoa mập và có tiết
diện hình tam giác; hoa nở vào 9-10h sáng, đường kính hoa 15-19 mm; quả hình trứng,
màu trắng kem với vệt màu nâu đỏ khi chín, vỏ dày, cứng, đường kính quả 4-5 mm.
Rễ con và rễ củ của Thổ sâm ba cạnh có tiết diện cắt ngang hình tròn, cấu tạo tương
đồng, gồm ba phần chính: chu bì, nhu mô vỏ và trụ; gỗ thứ cấp kém phát triển.
Thân non có ba cạnh, cấu tạo gồm: biểu bì, mô dày góc, nhu mô vỏ, nội bì, cương
mô, bó dẫn hở, nhu mô ruột.
Thân già có tiết diện hình tròn, cấu tạo gồm: bần, mô dày phiến, nhu mô vỏ, cương
mô, bó dẫn hở, nhu mô ruột.
Phiến lá cấu tạo gồm: biểu bì trên, mô giậu, mô xốp, biểu bì dưới.
Gân lá cấu tạo gồm: biểu bì trên, nhu mô bao quanh bó dẫn hình cung, biểu bì dưới.
Thổ sâm ba cạnh trồng tại Gia Lâm, Hà Nội có các đặc điểm chiều cao cây, đường
kính thân, số lá, số nhánh, kích thước lá ở vụ Xuân - Hè cao hơn vụ Thu – Đông và năng
suất thân, lá cao gấp 1,28 lần, năng suất rễ cao gấp 1,2 lần trồng trong vụ Thu – Đông.
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ABSTRACT
Maize is an important cereal crop and a novel source of nutrition as well as
phytochemical compounds. Maize grains have phenolics, carotenoids, anthocyanins,
phlobaphenes, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B1 (thiamine), vitamin B2
(niacin), vitamin B3 (riboflavin), vitamin B5 (pantothenic acid), vitamin B6
(pyridoxine), folic acid, selenium, N-p-coumaryl tryptamine, and N-ferrulyl tryptamine,
fiber and lipids. Those nutrients play a vital role in preventing chronic diseases,
essential fatty acids for a healthy child, reduces the risk of atherosclerosis, cecal cancer,
and obesity-related complications. However, current maize varieties are imperfect, some
of them rich in lysine but poor tryptophan, provitamin-A and vitamin-E, some of them
have high sugar content but poor in phytoglycogen. In this review, by the view breeder
eyes, we introduce the important role of maize as a vital nutrient source and potential to
develop novel medicinal maize variety. Recent advances in genome sequencing,
high-throughput phenotyping, genome editing, speed breeding, haplotype breeding
combines with artificial intelligence, machine learning, deep learning had been opened a
new era of maize breeding to create a better maize variety to meet the customer need
and want. To meet the requirement of novel medicinal crop, some important genes such
as su1, sh2, o2, crtRB1, lcyE and vte4 further should be introgressed into a new maize
variety through new era of genomics breeding strategy. We believed medicinal maize
will be a new trend in plant research and also attract the investment within next 10
years. The opportunity will come to the next generation of maize breeders in Vietnam
who have vision, knowledge, thinking out of the box, and patience.
Keywords: maize genetic resources, phytochemicals, vitamins, phenolic acids,
anthocyanins, fiber.
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1. INTRODUCTION
Maize (another name corn) (Zea mays L.) and its products play a vital role and
food, feed, fiber, and biofuel, account for 30% of food supplies in the Americas, 38% in
Africa, and 6.5% in Asia, and is therefore a major source of food security and economic
development (Palacios-Rojas et al., 2020; Prasanna et al., 2020). In addition to calories,
corn is a good source of vitamin (Baseggio et al., 2019), micronutrients and
phytochemicals (Siyuan et al., 2018), such as phenolics, carotenoids in yellow and
orange corn (Baseggio et al., 2020), anthocyanins in blue, purple, and black corn (Hu et
al., 2020), phlobaphenes in red corn, fiber and lipids, which provide health benefits
and help prevent disease (Rouf Shah et al., 2016; Revilla et al., 2021). With very high
nutrient values, maize been used for a long time as medicinal products.
From the ancient time corn has been used to pacify kapha, pitta, anorexia, general
debilities, emaciation and haemorrhoids (Kumar & Jhariya, 2013). It is a potent
antioxidant that guards body from harming by free radicals responsible for cellular
damage and/or cancer. It has the potential to alleviate pain and possess analgesic
activity as well. Helping production of sex related hormones assemble it good for sexual
health especially for men with erectile dysfunctions. It is believed to improve symptoms
of rheumatism as B-complex is able to improve joint motility. Major nutrient of corn
silk is potassium that is powerful diuretic. In Europe and some other countries such as
French, Spain, Greece including India; corn silk is used to conquer urinary tract
infections and kidney stones. While in China it has been widely taken in case of fluid
retention and jaundice. Corn silk improves blood pressure and support liver functioning
as well as producing bile. Roots, leaves and corn silk as decoction are used for bladder
while the decoction of cob as tea is used for stomach complaints. It act as a good
emollient for ulcer, wound and swelling. In some places decoction of corn silk and
parched corn is extremely useful in nausea and vomiting.
Nowadays, with the combination of pharmaceutical and biotechnology into
biopharmaceutical is a relatively new and growing field in which biotechnology
methods and techniques are applied to drug development. Most of the important
therapeutic drugs on the market today are of biological origin, such as antibodies,
hormones or vaccines. Biotechnology in pharmaceuticals includes activities such as:
analysis of health and disease associations, molecular mechanisms involved, production
and purification of molecules, determination of stability, toxicity and potency
immunogenicity of the product. Pharmaceutical biotechnology has become an important
tool in pharmaceutical drug research and development. Today, about 15% of sales come
from biotech drugs. The most related diseases are cancer, metabolic disorders,
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musculoskeletal system disorders and infectious diseases. In the future, it can be
expected that the relevance of biopharmaceuticals will increase further. Currently, the
proportion of substances in preclinical testing based on biotechnology is more than
25%. In the 20th century, the world experienced 2 devastating wars and powerful
industrial revolutions that required the pharmaceutical industry to quickly create new
drugs and treatment methods for war as well as in the world. normal life. Various drugs
are created that offer solutions and hope to solve the diseases of the times such as
adrenaline and ephedrine for cardiovascular, insomnia drug Veronal, antibiotics,
diabetes medicine insulin, vaccines. Therefore, maize could be use more effectively in
order to contribute to drug development and significantly contribute global health.
There are many review and research papers highlight the nutrient values of maize
and by genetic modification to improve the maize qualities (Dodson-Swenson & Tracy,
2015; Rouf Shah et al. , 2016; Baseggio et al. , 2020; Palacios-Rojas et al. , 2020;
Prasanna et al. , 2020). However, to our knowledge, very few paper highlight the
medicinal function of corn (Kumar & Jhariya, 2013) and the idea of breeding medicinal
maize could not found in the literatures. This review highlights the nutrient value in
maize, the genetic diverse and nutritious of maize germplasm resources in Vietnam,
recent progress of breeding nutritious corn in VNUA, Vietnam, and future perspectives
of medicinal corn development.
2. NUTRIENT VALUE IN MAIZE
Nutrient value in corn have been researched by many scientists such as Rouf Shah
et al. (2016), Siyuan et al. (2018), and Prasanna et al. (2020). It contains vitamin C,
vitamin E, vitamin K, vitamin B1 (thiamine), vitamin B2 (niacin), vitamin B3
(riboflavin), vitamin B5 (pantothenic acid), vitamin B6 (pyridoxine), folic acid,
selenium, N-p-coumaryl tryptamine, and N-ferrulyl tryptamine (Rouf Shah et al. , 2016)
(Table 1). Tryptophan and lysine are two essential amino acids not only act as building
blocks of proteins but also serve as neuro-transmitters (Mehta et al., 2020). The
recommended daily allowance of lysine is 30.0 mg kg−1 body weight for adults, and
35.0 mg kg−1 body weight for children. As regards tryptophan, the daily requirements
are 4.0 and 4.8 mg kg−1 body weight per day for adults and children, respectively
(Faostat, 2021). Deficiency of these amino acids leads to reduced appetite, delayed
growth, impaired skeletal development, and aberrant behavior (Prasanna et al. , 2020).

156

Table 1. Nutrient values in corn
Parameters

Units

White
corn

Yellow
corn

White sweet
corn

Yellow sweet
corn

Water

g/100 g

10.37

10.37

75.96

76.05

Energy

kcal/100 g

365

365

86

86

Protein

g/100 g

9.42

9.42

3.22

3.27

Total lipid (fat)

g/100 g

4.74

4.74

1.18

1.35

Carbohydrate, by difference

g/100 g

74.26

74.26

19.02

18.7

Fiber, total dietary

g/100 g

N.D.

7.3

2.7

2

Sugars, total

g/100 g

N.D.

0.64

3.22

6.26

Minerals
Calcium, Ca

mg/100 g

7

7

2

2

Iron, Fe

mg/100 g

2.71

2.71

0.52

0.52

Magnesium, Mg

mg/100 g

127

127

37

37

Phosphorus, P

mg/100 g

210

210

89

89

Potassium, K

mg/100 g

287

287

270

270

Sodium, Na

mg/100 g

35

35

15

15

Zinc, Zn

mg/100 g

2.21

2.21

0.45

0.46

Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid

mg/100 g

0

0

6.8

6.8

Thiamin

mg/100 g

0.385

0.385

0.2

0.155

Riboflavin

mg/100 g

0.201

0.201

0.06

0.055

Niacin

mg/100 g

3.627

3.627

1.7

1.77

Vitamin B-6

mg/100 g

0.622

0.622

0.055

0.093

Folate, DFE

μg/100 g

N.D.

19

46

42

Vitamin A, RAE

μg/100 g

0

11

0

9

Pro -Vitamin A, IU

IU/100 g

0

214

1

187

Vitamin E (alpha-tocopherol)

mg/100 g

N.D.

0.49

0.07

0.07

Vitamin K (phylloquinone)

μg/100 g

N.D.

0.3

0.3

0.3

Lipids
Fatty acids, total saturated

g/100 g

0.667

0.667

0.182

0.182

Fatty acids, total
monounsaturated

g/100 g

1.251

1.251

0.347

0.432

Fatty acids, total
polyunsaturated

g/100 g

2.163

2.163

0.559

0.487

Source: Siyuan et al. (2018)
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Corn silk - these shiny, thin fibers aid the pollination and growth of corn, but they're
also used for along time in traditional herbal medicine practice (Hasanudin et al., 2012).
Corn silk is used for bladder infections, inflammation of the urinary system, inflammation
of the prostate, kidney stones, and bedwetting. It is also used to treat congestive heart
failure, diabetes, high blood pressure, fatigue, and high cholesterol levels.
3. MAIZE GENETIC RESOURCES IN VIETNAM – DIVERSE AND NUTRITIOUS
Plant Resources Center (PRC, Vietnam) have sequenced local maize germplasm,
and found 52 genes related to major nutritional traits, detected 840 SNPs, and 181 InDel
(Tran Thi Thu Hoai et al., 2018; Tran Thi Thu Hoai et al., 2021). Comparing the
sequences of the genes with the NCBI database, 172 rare alleles on 32 genes associated
with the quality trait were identified. A total of 52 sequences of 167 rare alleles across
32 genes were registered on the US National Center for Biotechnology Information
(NCBI). A total of 167 rare alleles of 32 NCBI-registered nutritional quality-related
genes show a very high degree of diversity in terms of local maize conglomerate
phenotypes and phenotypes. Among the studied trait group, 13 genes related to
β-carotene biosynthesis had 13 rare alleles with the highest number of 71. Table 2
shows information of some maize gene sources with rare alleles of 19 related genes. on
nutritional quality registered on the NCBI. The above results also show that information
on detailed phenotypic and genotypic assessment of maize genetic resources stored in
gene banks plays a very important role in the exploitation and use of local maize genetic
resources (Tran Thi Thu Hoai et al. , 2021).
Table 2. Some maize gene sources with rare alleles related to nutritional
quality registered on NCBI
Gene name
bz1
ccd7
copII
fl3
gpat1
lacs
lec1
mc1
o5
sbe1
sh2
ss4
sus1
sus2
tagl
wri1
wri2
zp27
zpu1

NCBI code
MW092824
MW244061
MW244441
MW092820
MW268732
MW186667
MW186664
MW048626
MW244585
MW092819
MW092818
MW244586
MW265917
MW175873
MW244440
MW268729
MW268734
MW092823
MW175872

Pedigree
Ngô điểm Đắk Lắk
Tẻ vàng Nà Tông
Nếp vàng Chư Sê
Pooc cư blậu
Nếp vàng Nậm Ngá
Nếp vàng Bố Lếnh 2
Đá đỏ Đắc Nông
Khẩu ly ón
Khẩu ly ón
Đá trắng Nà Vìn
Đá trắng Bác Ái 3
Vàng đậm miền Nam
Khẩu ly xẻ
Chua
Tẻ vàng Quầy Phủm
Pooc cư tẻ
Bắp Lương
Hơ bo bác
Pooc cừ chua

Gene bank Code
GBVN 23642
GBVN 24080
GBVN 23692
GBVN 24695
GBVN 24214
GBVN 23695
GBVN 24117
GBVN 26992
GBVN 26992
GBVN 23670
GBVN 23629
GBVN23657
GBVN24689
GBVN 24679
GBVN 24026
GBVN 24763
GBVN 24828
GBVN 24864
GBVN 24779

Source: Plant Resources Center (PRC, Vietnam)
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On the basis of results obtained from nutritional quality assessment and
genotyping analysis, a national maize population was built. The germplasm consists of
82 local maize genetic resources collected from 20 provinces in the country. Table 3
presents a number of nutrient-rich maize genetic resources belonging to the local
maize kernel group. This nuclear consortium exhibits the highest degree of genotype
diversity (number of SNPs, InDel and rare alleles) as well as phenotypic diversity
(nutritional properties including starch, proteins, lipids and β- carotene) (Tran Thi Thu
Hoai et al. , 2021).
Utilization of recessive opaque2 gene has led to significant increase in lysine and
tryptophan in sweetcorn kernels (Baveja et al., 2021) while, mutant lcyE, crtRB1 and
vte4 genes enhanced the levels of provitamin-A and vitamin-E, respectively (Chauhan
et al., 2021). Prasanna et al. (2020) highlight the powerful of molecular marker-assisted
selection methods to develop nutritionally enriched maize.
Table 3. Some elite maize genetic resources rich in nutrients collected
from 20 provinces
Code
23674
23688
23719
23732
23775
23845
24080
24099
24107
24117
24204
24214
24233
24742
24763
24779
24812
24836
24913
24959

Pedigree

Location

Tẻ trắng Phong Dụ Quảng Ninh
Nếp vàng Ktor lin
Gia Lai
Nếp trắng ngắn
Quảng Nam
ngày
Nếp trắng Bắc Ái 1 Ninh Thuận
Nếp trắng Vân Kiều
Quảng Trị
1
Ngô vàng Quảng
Quảng Ngãi
Ngãi
Tẻ vàng Nà Tông 2 Tuyên Quang
Tẻ vàng nhạt Mai
Hoà Bình
Châu
Ngô tím Nha Trang Khánh Hoà
Đá đỏ Đắc Nông
Đắk Nông
Nếp trắng Xà Hồ
Yên Bái
Nếp vàng Nậm Ngá
Lai châu
Nếp vàng Phiêng
Sơn La
Pằn 1
Bắp nua lài
Cao Bằng
Pooc cừ tẻ
Lào Cai
Póoc cừ chua
Điện Biên
Poóc cừ chùa
Bắc Kạn
Mác chằm
Bắc Giang
Kờ mè pụt
Hà Giang
Ktơr
Đắk Lắk

Lipid (mg/
100g)

Quality traits
β-caroten Amylose
Total
(µg/ 100g) (g/100g)
protein (%)

Lysine
(mg/100g)

-

-

13.81
4.77

11.3
9.73

61.28
76.13

3779

62

3.37

11.24

60.97

-

-

2.08

12.26

132.65

-

-

3.24

10.23

71.88

3819

207

-

-

-

3928

65

-

-

-

-

-

19.91

9.05

120.03

4343
3578
3643

125
32
133.5

15.14

10.19

176.5

18.53
2.96

11.44
14.84

56.9
64.18

-

-

3.16

9.5

87.47

3454
4143
4177
4290
4273

168.5
0.9
26
1.2
30.3

6.46
21.08
18.46
22.35
26.24
18.02
1.58

11.09
10.54
9.26
9.42
10.2
10.61
9.68

82.16
85.22
112.78
125.22
57.7
90.29
138.5

Source: Plant Resources Center (PRC, Vietnam)
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4. BREEDING NUTRITIOUS CORN IN VNUA, VIETNAM: RECENT PROGRESS
In the past 10 years, the orientation of selecting and creating food corn varieties
including sticky corn, high quality sweet corn, improving nutrition, improving quality,
diversifying choices for consumers to expand the maize value chain has always been
strongly researched by breeders at the Vietnam National University of Agriculture (Vũ
Văn Liết et al., 2009; Lê Thị Minh Thảo et al., 2011; Trần Thị Thanh Hà et al., 2013;
Dương Thị Loan et al., 2014; Phạm Quang Tuân et al., 2015; Trần Thị Thanh Hà et al.,
2017; Phạm Quang Tuân et al., 2018; Nguyễn Trung Đức et al., 2020). In very recent
years, to meet the high daily nutritional needs of consumers, Nguyễn Trung Đức et al.
(2020) proposed a new form of vegetable corn as fruit corn, a type of sweet corn that is
not only used for processing but can also be eaten fresh directly at the time of harvest.
The Crops Research and Development Institute, Vietnam National University of
Agriculture have been focused on nutritious maize genetic resources since last 10 years.
Total 90 elite nutritious maize lines developed from 170 genetic resources collected
from 10 provinces of Vietnam were classified into 4 groups based on phenotypic traits,
showed the highly diverse (Figure 1).

Figure 1. Cluster dendrogram present the genetic diversity of some potential
nutritious maize genetic resources, The Crops Research and Development
Institute, Vietnam National University of Agriculture
Principal component analysis is a type of dimensionality reduction, is one of the
important techniques in machine learning. Feature vectors in real-world problems can
have very large dimensions, up to several thousand. It is the method of finding a new
basis system so that the information of the data is mainly concentrated in a few
coordinates, the rest only carries a small amount of information (Ringnér, 2008). In
addition, the number of data points is often very large. If you perform storage and
computation directly on data of this height, it will be difficult both in terms of storage
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and computation speed. Therefore, reducing the data dimension is an important step in
many problems. This is also considered a data compression method. In this study, we
applied Principal component analysis for quality traits in nutritious maize lines
developed and selected by The Crops Research and Development Institute, Vietnam
National University of Agriculture (Figure 3). The results showed that qualities traits
strongly contributed to the total variation in maize population and significantly diverse
among 90 elite genotypes. Those traits excepted pericarp thickness could be very useful
to capture the genetic variation and utilization in medicinal maize breeding program.

Figure 2. Principal component analysis for quality traits in nutritious maize lines,
The Crops Research and Development Institute, Vietnam National University
of Agriculture
To develop the first hybrid nutritious purple sweet corn in Vietnam, developing
purple sweet Developing pure lines of sweet purple maize is an important step in the
selection and breeding of dominant fruit maize varieties. However, this is the most
difficult step, the core technology that determines the success of the breeding program.
The natural mutation makes super sweet corn carry the sh2 gene extremely close to the
mutation that inhibits the biosynthesis of purple anthocyanin pigment. Approximately
140 kb (a1-sh2) of the maize genome on chromosome 3 contains at least four genes, a1,
yz1, x1, sh2, and present a strong genetic link between the sh2 mutant and the
anthocyanin biosynthetic gene, anthocyaninless-1 (a1) (Yao et al., 2002; Brewbaker &
Martin, 2015). Our VNUA specialty corn breeding team have successfully developed
purple sweet corn inbred lines have high anthocyanin content >100 mg/100g seed dry
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weight, Brix value ≥ 16, and thin pericarp (<50 µm) (Pham Quang Tuan et al., 2021).
Figure 2 presented the purple sweet corn inbred lines evaluation by VNUA experts and
purple sweet corn inbred line VNL68 (UV lines series) developed by breaking the
genetic linkage of a1-sh2 gene at The Crops Research and Development Institute,
Vietnam National University of Agriculture.

(A)
(B)
Figure 3. (A) Purple sweet corn inbred lines evaluation by VNUA experts and (B)
Purple sweet corn inbred line VNL68 (UV lines series) developed by breaking the
genetic linkage of a1-sh2 gene at The Crops Research and Development Institute,
Vietnam National University of Agriculture
Maize breeders need efficient mating design and decision support tools to
identify which inbreds to combine to create novel ideotype maize hybrid cultivars. To
breed new medicinal maize, several mating designs are commonly used for evaluating
the potential of hybrid varieties and their inbred parents. Among the most common
mating designs used to evaluate the potential of inbreds and their hybrid are the topcross
or line x tester design, the diallel design, and the North Carolina Design (Hallauer et al.,
2010; Ertiro et al., 2017; Yuwono et al., 2017). General combining ability (GCA), that
is the difference from the average performance of two parental lines in a hybrid
combination while specific combining ability (SCA), that is the effect by which certain
hybrid combinations give relatively better/ worse performances, compared to the
average performances of their parental lines. SCA is regarded as an indication of loci
with non-additive effects and includes dominance and epistatic interaction (additive by
dominance, and dominance by dominance interaction) (Khamphasan et al., 2020; Liu et
al., 2020; Oyetunde et al., 2020; Yu et al., 2020). In the Crops Research and
Development Institute, Vietnam National University of Agriculture, we combine both
GCA and SCA mating design to not only understand the additive and non-additive
genetic effect but also identify some elite nutritious have commercialization potential.
For example, some novel hybrids have been identified within 5 years at the Crops
Research and Development Institute, Vietnam National University of Agriculture
(Figure 4).
162

Figure 3. Some promising nutritious purple sweet and white sweet corn hybrids,
The Crops Research and Development Institute, Vietnam National University of
Agriculture
CONCLUSION AND FUTURE PERSPECTIVES
Under global population growth pressure, along with unusual changes in climate,
market fluctuations, and changing consumer trends, especially global pandemics are
forcing the research and application of new technologies to accelerate maize breeding in
order to create a novel medicinal maize variety to meet the market demand and
contributes to global health, food security, and expand food chain value. Despite many
efforts that have been made, until now, no commercial medicinal maize variety has been
developed and released. It is not a matter of difficulty in technologies, it is just a matter
of time. Recent advances in genome sequencing, high-throughput phenotyping, genome
editing, speed breeding, haplotype breeding combines with artificial intelligence,
machine learning, deep learning had been opened a new era of maize breeding to create
a better maize variety to meet the customer need and want. We believed medicinal
maize will be a new trend in plant research and also attract the investment within next
10 years. The opportunity will come to the next generation of maize breeders in
Vietnam who have vision, knowledge, thinking out of the box, and patience.
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XÓI MÒN MỘT SỐ NGUỒN GEN CÂY DƯỢC LIỆU
TẠI VIỆT NAM
Ngô Thị Hồng Tươi
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

EROSION OF GENETIC RESOURCES SOME PRECIOUS MEDICINAL PLANTS
Ngo Thi Hong Tuoi
1. MỞ ĐẦU
Trong nhiều thế kỷ qua, con người đã dựa vào tự nhiên như động thực vật để
chăm sóc sức khỏe cho mình. Qua đó, con người phát hiện ra rất nhiều loài thực vật có
công dụng chữa bệnh và có một nền tảng kiến thức về y dược cổ truyền. Kiến thức y
học dân tộc cổ truyền ngày càng phong phú và đồ sộ. Trên toàn thế giới, uớc tính có
khoảng 50.000-70.000 loài cây được sử dụng làm dược liệu.
Tại các nước đang phát triển, cây dược liệu đóng vai trò quan trọng trong việc
chăm sóc sức khỏe của người dân. Theo WHO năm 2014, trên toàn thế giới có 18.226
cơ sở chữa bệnh y học dân tộc cổ truyền, chăm sóc sức khỏe cho 80% dân số trên toàn
thế giới. Hầu hết các loài dược liệu được sử dụng trong y học dân gian và việc trao đổi
dược liệu được thực hiện ở cấp địa phương, trong phậm vi quốc gia (Marshall, 2011).
Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên có nguồn tài
nguyên thực vật phong phú và đa dạng với khoảng 10,350 loài thực vật bậc cao, 800 loài
rêu, 600 loài nấm và hơn 2,000 loài tảo. Kết quả điều tra, cả nước ghi nhận được 3,948
loài thực vật và nấm lớn có thể sử dụng làm thuốc, trong đó có hàng chục loại có giá trị
chữa bệnh cao. Việt nam là quốc gia được đánh giá là nước có tiềm năng cây dược liệu,
có một kho tàng tri thức truyền thống về y học cổ truyền phong phú. Nhiều địa phương
cây dược liệu đóng góp giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương so với cây trồng
khác. Nhiều nơi đang tiến hành chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang cây dược liệu.
Mặc dù là một đất nước có nguồn dược liệu phong phú nhưng ngành dược liệu
của nước ta chưa phát triển vì chúng ta chưa có ngành công nghiệp về dược liệu mạnh
để có thể sơ chế, chế biến, bảo quản tốt. Nguồn dược liệu kém chất lượng khiến nhu cầu
tiêu thụ giảm làm nông dân và doanh nghiệp kinh doanh dược liệu đều gặp khó khăn.
Ngoài ra, nguồn dược liệu chất lượng kém từ biên giới nhập khẩu không kiểm soát có
giá rẻ hơn trong nước cũng làm cho nông dân và doanh nghiệp kinh doanh dược liệu
khốn khó... Hơn nữa, mặc dù nhiều địa phương có đầy đủ các điều kiện để trồng trọt
dược liệu có giá trị cao, nhưng do cách làm manh mún, tự phát, thiếu liên kết và thị
trường dược liệu không ổn định nên việc phát triển các vùng dược liệu hiện nay không
thuận lợi.
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Việt Nam qua nhiều năm khai thác và không chú trọng bảo vệ nguồn gen, nên
nguồn dược liệu đã và đang bị cạn kiệt. Hiện 144 loài cây thuốc được xếp vào diện quý
hiếm cần bảo tồn khẩn cấp.
2. XÓI MÒN MỘT SỐ NGUỒN GEN CÂY DƯỢC LIỆU
2.1. Thực trạng suy liệt nguồn dược liệu tự nhiên
Theo Chen & cs. (2016), 90% nguồn dược liệu cung cấp cho các nhu cầu chữa
bệnh, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm được thu hái tự nhiên. Chính vì khai thác quá
mức cùng với sự suy thoái về môi trường sống đã dẫn đến hiện tượng suy kiệt nguồn
dược liệu tự nhiên trên toàn thế giới. Theo Chen & cs, có khoảng 15.000 cây dược liệu
đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do tình trạng khai thác quá mức và sự suy giảm của môi
trường sinh thái. Ước tính tốc độ biến mất của các loại thực vật hiện nay cao hơn từ
100-1000 lần so với tỷ lệ tuyệt chủng tự nhiên của chúng. Tính trung bình cư 2 năm
trái đất mất đi một loại cây dược liệu quý (Pimm & cs., 1995). Khoảng 8% trong tổng
số các loài dược liệu trên thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng (Schippmann & cs.,
2002). Ở Trung Quốc thực trạng này cũng đang diễn ra ở mức đáng lo ngại. Vậy các
nguyên nhân chính dẫn đến sự suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên dược liệu là: khai
thác quá mức, thu hái tràn lan, nạn phá rừng bừa bãi, sự suy giảm môi trường sinh thái.
Ngoài ra cũng còn nguyên nhân như môi trường sống, đa dạng sinh học, tốc độ tang
trưởng và hệ sinh sản (Chen & cs., 2016).
Cây thuốc giữ một vị trí quan trọng trong nguồn tài nguyên thực vật ở Việt Nam.
Tuy nhiên tình hình khai thác quá mức và thu hái bừa bãi đã dẫn đến suy giảm nhanh
chóng nguồn cây thuốc hiện nay. Theo Bộ y tế (2017), Việt Nam có 144 loài cây thuốc
đang bị đe dọa và cần được bảo vệ. Mặc dù Việt Nam cũng đã triển khai trồng nhiều
loại dược liệu nhưng so cahcs làm manh mún, tự phát, thiếu liên kết và thị trường dược
liệu không ổn định nên việc trồng dược liệu cũng gặp khó khăn.
Việc thu mua, thu hái dược liệu tự nhiên còn nhiều bất cập, việc chuyển đổi mục
đích sử dụng đất làm các công trình, nạn phá rừng, khai thác rừng bừa bãi đã làm suy
giảm nghiêm trọng tài nguyên cây thuốc tự nhiên.
Theo tổng cục Hải quan (2012-2016), Việt nam đã xuất khẩu 1.000-5.000 tấn
dược liệu các loại. Các loại dược liệu xuất khẩu nhiều như: Thảo quyết minh (3.176 tấn),
Ý Dĩ (843 tấn), Cẩu tích (179 tấn), Hạt sen (150 tấn)…Thị trường xuất khẩu dược liệu
chủ yếu là các nước châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.
Trong thời gian quan có hiện tượng xuất khẩu lậu nhiều dược liệu qua biên giới
cũng làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên cây thuốc, suy giảm đa dạng sinh học, làm
biến mất nhiều loài cây thuốc quý cũng như tri thức bản địa của địa phương.
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2.2. Một số dược liệu có tên trong sách đỏ
2.2.1. Ngũ gia bì (Schefflera octophylla)
Loại cây này còn được dân gian gọi với tên là cây
chân chim, cây sâm nam. Chiều cao của cây có thể từ
2-8m, vỏ cây có màu xám đậm, cành nhỏ và cuống lá
dài hình trụ đầu nhọn. Quả cây ngũ gia bì khi chín sẽ có
màu tím sẫm, loại cây này bình thường hay mọc ở các
tỉnh thuộc phía bắc nước ta như là Phú Thọ, Bắc Giang,
Bắc ninh, Hòa Bình hay Lào Cai.
Rễ của ngũ gia bì phơi khô để chữa trị các chứng bệnh ngoài da khác nhau, bệnh
cạnh đó nó còn có thể hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, thấp khớp, cảm sốt và cả bệnh
thiếu máu. Tuy nhiên thì giống cây này hiện nay tồn tại trong tự nhiên rất ít vì vậy nó đã
được đưa vào sách đỏ và là một trong những cây thuộc gen cần được bảo tồn giống của Bộ
Y Tế.
2.2.2.Vàng đắng (Coscinium fenestratum)
Một trong những loại thảo dược quý mà hiện nay có
nguy cơ bị xóa xổ đó là cây vàng đắng. Đây là một giống cây
thân leo mà đường kính thân của chúng từ khoảng 5-7cm, vỏ
thân của cây có màu xám và thường nở hoa vào khoảng thời
gian từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm. Quả loài cây vàng
đắng có lông màu bạc và lá thường mọc so le với nhau.
Dược tính của loại cây này từ rễ và chúng có rất nhiều công dụng đối với dược học
cổ truyền, có thể dùng để tiêu viêm, bổ đắng ngoài ra những bệnh nhân bị rắn độc cắn có
thể dùng loại cây này để điều trị. Thành phần chất Berberin có trong cây vàng đắng còn có
tác dụng trong hỗ trợ đường tiêu hóa, cải thiện chức năng của hệ thống tim mạch và ngăn
ngừa chứng bệnh mạch vành.
2.2.3. Ba kích (Morinda officinalis)
Là loài thực vật thuộc chi Nhàu, họ Cà phê.
Ba kích là một loại thuốc nam có tính ấm, vị cay có tác
dụng rất tốt trong bổ thận tráng dương giúp cho thân thể cường
thiện và áp chế bênh phong thấp. Đặc biệt loại thảo dược này
có tác dụng vô cùng hiệu quả đối với người cao tuổi và những
bệnh nhân thường xuyên bị suy nhược cơ thể.
Đây là một loại cây mang lại hiệu quả kinh tế khá là cao chính vì vậy người dân ở
những vùng như Cao Bằng, Bắc Ninh, Sơn La, Lâm Đồng trồng và bán rất nhiều.
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2.2.4. Kim tuyến (Anoectochilus setaceus)
Kim tuyến hay vẫn được gọi là Lan gấm hoặc kim Cương,
đây là loại dược liệu thường xuyên được dùng trong những bài
thuốc y học cổ truyền giúp lưu thông khí huyết, kháng khuẩn
và chữa các bệnh như viêm phế quản và các bệnh viêm gan, bên
cạnh đó thì kim tuyến rất tốt để tăng cường sức khỏe, giảm suy
nhược thần kinh và dùng cho cả những người bị yếu khả năng
sinh lý.
Loại cây này thường xuyên bị khai thác một cách không có quy hoạch dẫn đến tình
trạng cây rơi vào tình trạng tuyệt chủng.
2.2.5. Hoàng liên chân gà (Coptis quinquesecta)
Là cây thuộc chi Hoàng liên, loài bản địa của Vân
Nam, Trung Quốc và miền bắc Việt Nam.
Đây là loại cây có khả năng chữa các chứng bệnh như trĩ,
kiết lỵ, tiêu chảy, viêm túi mật và các bệnh viêm gan… Đây là
một trong những dạng thảo dược sống rất lâu năm, thân cây mọc
thẳng đứng và không phân nhánh, lá mảnh dài.
Những cây càng sống lâu năm thì thành phần dược tính của chúng mang lại càng lớn.
2.2.6. Bình vôi (Stephania)
Có nguồn gốc ở miền đông và nam châu Á, Australasia.
Với thành phần dược liệu chính là alcaloid trong thân và củ,
loại thảo dược này có tác dụng rất hiệu quả trong an thần, thanh nhiệt
giải độc, trị các chứng nhức đầu, giảm đau và hen suyễn mất ngủ.
Người ta còn sử dụng chiết xuất của cây bình vôi để sản xuất một số
loại tân dược phục vụ cho đời sống.
2.2.7. Sâm vũ điệp (Panax bipinnatifidus)
Sâm vũ điệp là một loài thực vật có hoa trong Họ
Cuồng. Loài này được Seem miêu tả khoa học đầu tiên năm
1868.
Trong dân gian còn hay gọi là cây tam thất hoang, loại
cây này có phần củ dài nhiều đốt và có rất nhiền vết sẹo do quá
trình rụng thân hàng năm. Loại cây này ưa thích khí hậu lạnh vì
vậy chúng phát triển chủ yếu ở những vùng như Lào Cai, Hà
Giang.

170

Loài cây này có tác dụng điều trị các chứng bệnh như giảm đau, tiêu viêm và các
chứng bệnh có liên quan đến tráng dương và kinh nguyệt. Chúng được đưa vào sách đỏ
của Việt Nam do nguy cơ tiệt chủng của giống cây này rất cao.
3. KẾT LUẬN
Để ngăn chặn nhiều loại cây dược liệu khỏi nguy cơ tuyệt chủng, đáp ứng nhu cầu sử
dụng ngày càng tăng, rất cần sự chung tay bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu quý hiếm.
Hiện Việt Nam duy trì mạng lưới bảo mạng lưới bảo tồn nguồn gen tại 07 vùng)
sinh thái: Vùng đồng bằng song Hồng (Hà Nội), vùng trung du phía Bắc (Tam Đảo),
Vùng núi cao phía Bắc (Lào Cai), Vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa), vùng Tây Nguyên
(Đà Lạt), vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Phú Yên), Vùng Đông Nam Bộ (Thành phố Hồ
Chí Minh).
Lưu giữ và bảo tồn 1.531 nguồn gen thuộc 884 loài cây thuốc thuộc các đơn vị
trong và ngoài ngành Y tế. Thu thập, lưu giữ và bảo tồn nhiều loài theo tập đoàn phụ vụ
cho công tác chọn tạo giống. Lưu giữ trong kho lạnh hạt giống của 200 loài, bảo tồn
chuyển vị 15 loài thuộc diện quý hiếm.
Những kết quả của công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen đã mở ra triển vọng lựa
chọn được nguồn gen tiềm năng để phát triển và sản xuất tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc
và góp phần phát triển kinh tế.
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ABSTRACT
Currently, the Mexican sunﬂower (Tithonia diversifolia) is an unexplored plant in
Okinawa. Prior to establishing a manual for ﬁeld cultivation, we examined the
photosynthetic performance of plants grown at different nitrogen levels. Results showed
that the photosynthetic ability of the plant was characterized by a higher light saturation
point (1,200 - 1,800 μmol m-² s-¹), a higher initial slope of the A/Ci curve (0.17 mol m-2
s-1), a wide optimum temperature range (20°C - 40°C), less photorespiration (14.9% 21.2%), a low correlation between the photosynthetic rate and stomatal conductance (r
= 0.602, P < 0.01), and a polynomial relation of photosynthesis with speciﬁc leaf
nitrogen (R2 = 0.786, P < 0.001). These results were consistent with the facts observed
in the original habitat. Consequently, the present study provides the following
information in cultivating the plant. First, the plant requires high levels of radiation and
nitrogen, which impacts planting density and fertilizer application. Second, the plant
exhibited lower stomatal responsiveness to changes in environmental factors, indicating
that it required careful water management, which could represent a potential burden for
its cultivation management.
Key words: Cultivation, Okinawa, Photosynthesis, Stomata, Tithonia diversifolia
INTRODUCTION
The Mexican sunﬂower (Tithonia diversifolia [Hemsl.] A. Gray) is a perennial
plant, native to Mexico and Central America, currently distributed widely in tropical
and sub-tropical regions. In tropical Asian countries, including Thailand and Vietnam,
ﬂowering plants have been introduced as a tourist attraction. In African countries, the
plant is used as green manure because of its degradative ability in soil (Olabode et al.,
2007). The chemical compounds extracted from this plant and their medicinal use have
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attracted attention because the dried stems and leaves are used in Chinese medicine in
sub-tropical China and Taiwan (Kuo and Chen, 1998).
The Mexican sunﬂower is known as a dominant plant able to establish a
monocultural canopy in a growing area (Tongma et al., 1999) because of its high
adaptability to various environmental conditions (Sampaio et al., 2016). This
adaptability is suggested to result not only from its allelopathic effects (Tongma et al.,
1999) and dispersal ability (Muoghalu and Chuba, 2005) but also from its high biomass
productivity. However, with respect to its biomass productivity, photosynthetic ability
and resource use efﬁciency have not been evaluated up to now (Asami and Kawamitsu,
2017). Therefore, compared to other medicinal plants, essential information concerning
cultivation of the plant is lacking. In the present study, different nitrogen rates were
applied in pot experiments to evaluate the photosynthetic ability and resource use
efﬁciency of the plant.
MATERIALS AND METHODS
This study was conducted in a glasshouse of the University of the Ryukyus,
Japan. Matured stems were cut into 15cm pieces with one bud and raised as seedlings in
containers, ﬁlled with a soil mixture (dark red soil, sea sand, and peat moss at a ratio of
1:1:1, v v-1) on January 8, 2018. Each plant was transplanted in a 1/2000a Wagner’s pot,
ﬁlled with 10 kg of this soil mixture when the plants developed 2-3 leaves. These were
well watered and fertilized weekly with 500 mL of Hoagland solution, containing 2 mM
K2SO4, 2 mM KH2PO4, 2 mM MgSO4, 100 μM C10H12FeN2NaO8, 25 μM H3BO3, 10
μM MnSO4, 2 μM ZnSO4, 0.5 μM CuSO4, and 0.5 μM H2MoO4. Nitrogen was mixed
with this solution at four application rates (5, 10, 20, and 40 mM), using NH4NO3 in
ﬁve replicates.
Photosynthetic parameters were measured during period of 59–70 days after
transplanting (DAT). Leaves of over 4cm in length were considered fully developed,
and the leaf position was counted from the youngest leaf. Prior to measuring the
photosynthetic response to various environmental conditions, effects relative to the leaf
part and the leaf position on photosynthesis were determined. First, the photosynthetic
rate, transpiration rate (E), and stomatal conductance (gs) of these three leaf parts
(central, middle, and bottom) were measured on the 8th leaf as a fully expanded
maximum leaf. Second, these parameters of the central part of the 2nd to 14th leaves
were measured. These measurements were conducted for plants grown under 20mM
nitrogen using a portable gas exchange measurement system (LI-6400, LI-COR) with
2.0–2.4 kPa of vapor pressure deﬁcit (VPD), a leaf temperature of 30°C, 500 μmol s-1 of
flow rate, 1200 μmol m-2 s-1 of PFD, and 400 μmol mol-1 of ambient CO2 (Ca). A SPAD
value of each part of the leaf was determined using a SPAD meter (SPAD-502, Konica
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Minolta). On the basis of these results, further measurements were conducted on the
central parts of the 5th to 10th leaves for a portable measurements system, while a whole
single leaf of these leaves for a stationary system. In addition, healthy and moderate
leaves were selected to measure within the accepted range of leaf positions as
mentioned above.
Light, leaf temperature, and O2 response curves of a photosynthetic rate, E,
and gs in whole single 5th to 10th leaves were determined by a stationary open
gas-exchange system as described in detail previously (Fukuzawa et al., 2012). Light
response curves (0 - 1710 μmol m-2 s-1) were measured under 1.6 - 2.0 kPa of VPD, leaf
temperatures of 30 - 33°C, 15 - 19 mol s-1 of ﬂow rate, and 400 μmol mol-1 of Ca. Leaf
temperature response curves (20 - 40°C) were measured under 0.5 - 3.7 kPa of VPD, 15
mol s-1 of ﬂow rate, 400 μmol mol-1 of Ca, and 1120 μmol m-2 s-1 of PFD. O2
response curves (2 - 21%) were measured under 1.1 - 1.4 kPa of VPD, a leaf
temperature of 30°C, 15 mol s-1 of ﬂow rate, 400 μmol mol-1 of Ca, and 1710 μmol m-2
s-1 of PFD. For an O2 response curve, data should be considered as just advisory
because unfortunately only one replicate was measured. The differences in CO2 and
H2O concentrations between the inlet and outlet of the assimilation chamber were
monitored, using an infrared gas analyzer (LI-820A, LI-COR). The areas of the
measured leaves were estimated according to the following equation (n=40, r=0.969,
P<0.01), previously determined using a leaf area meter (LI-3100, LI-COR): Leaf area
(cm2) = 0.56 × {leaf width (cm) × leaf length (cm)} - 14.9.
Photosynthetic parameters were calculated according to the estimated leaf area.
Photorespiration was calculated simply from the data of the photosynthetic O2 response
as follows: Photorespiration (%) = (A2% - A21%)/A2% × 100, where A2% and A21% are the
CO2 assimilation rates at 2% and 21% O2, respectively. Intercellular CO2 (Ci) response
curves of photosynthetic parameters were determined on the 7th or 8th leaf of three
replicates, using a portable gas exchange measurement system (LI-6400, LI-COR)
with 1.9 - 2.3 kPa of VPD, a leaf temperature of 30°C, 500 μmol s-1 of ﬂow rate, 1200
μmol m-2 s-1 of PFD, and 0 - 1,500 μmol mol-1 of Ca. The maximum net photosynthetic
rate (Pmax), E, and gs was determined on the 7th or 8th leaf of all replicates with 1.9 2.3 kPa of VPD, a leaf temperature of 30°C, 500 μmol s-1 of flow rate, 2,000 μmol m-2
s-1 of PFD, and 400 μmol mol-1 of Ca. Leaves were sampled after measureing to record
the leaf area and leaf nitrogen content, using an N/C analyzer (NC- 90A, Shimadzu).
From these results, PWUE and PNUE were calculated as: PWUE (μmol mmol -1) =
Pmax/E; PNUE (μmol s-1 g-1) = Pmax/NLA, where E and NLA are the transpiration rate
and speciﬁc leaf nitrogen content per unit leaf area, respectively.
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Statistical analysis
Data analysis was performed using a statistical analysis software (Excel-Tokei
2010, Social Survey Research Information Co., Ltd.). Differences among the mean
values of Pmax, initial slopes of the light response curve and A/Ci curve, PWUE, and
PNUE for each treatment were determined using the Tukey test, with statistical
signiﬁcance assumed at P < 0.01 (n = 5). Correlation analyses were carried out using the
mean values of Pmax, gs, and NLA.
RESULTS AND DISCUSSION
Photosynthesis at different parts and positions of the leaf
The photosynthetic rate tended to be higher in the central part of the leaf, where
the SPAD value, an indicator of the leaf chlorophyll content, was signiﬁcantly higher
than those in other parts (Table 1).
Table 1. Photosynthetic rates and related characteristics at different parts of
the leaf in T. diversiforia

Note: n=3. The 8th leaf in the 20mM treatment was measured under 2.0–2.4 kPa of VPD, a leaf temperature of 30°C, 500
μmol s-¹ of flow rate, 1200 μmol m-2 s-1 of PFD, and 400 μmol mol-1 of ambient CO2. Leaf part was determined according to Fig.1b.
Different letters mean signiﬁcant differences among treatments (Tukey’s test, P<0.01). A, assimilation rate; gs, stomatal
conductance; E, transpiration rate; PWUE, photosynthetic water use efﬁciency.

The main leaf vein runs straight through the central part without bending,
suggesting that nutrients are well supplied to promote photosynthetic activity (Sew et
al., 2013). The photosynthetic rate tended to be higher in the 3rd to 11th leaves (Fig.
1a). As the present study was conducted under individual plant conditions, the planting
density and light distribution (i.e. the canopy structure) should be considered to attain
maximum photosynthesis at these leaf positions for the maximum biomass productivity
under canopy conditions. In addition, further research is required to survey the
photosynthetic light response curve at each leaf position to calculate canopy
photosynthesis (Fukuzawa et al., 2012). gs and E tended to be higher at a lower leaf
position, reaching a peak on the ninth leaf (Figs. 1b and 1c). The NLA tended to
decrease from the second to ﬁfth leaves and was stable until the 14th (Fig. 1d). PNUE
increased until the ﬁfth leaf, and saturation was about 20 μmol s-1 g-1 (Fig. 1e), which is
relatively greater than that of other C3 plants at 5 - 20 μmol s-1 g-1 (Poorter et al., 1990).
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Fig. 1. Photosynthetic rates and related characteristics at different leaf
positions in T. diversiforia
Note: n=3. The plants in the 20 mM treatment were measured under 2.0–2.4 kPa of VPD, a leaf temperature of 30°C, 500
μmol s-¹ of flow rate, 1200 μmol m-2 s-1 of PFD, and 400 μmol mol -1 of ambient CO2. A, assimilation rate (a); gs, stomatal
conductance (b); E, transpiration rate (c); NLA, speciﬁc leaf nitrogen content per unit of leaf area (d); PNUE, photosynthetic
nitrogen use efﬁciency (e).

Photosynthetic light response curve
The light saturation point was around 1,200 - 1,800 μmol m-2 s-1 depending on the
nitrogen rate applied (Fig. 2a), indicating a high light demand for photosynthesis in this
plant. With 5 mM nitrogen, photo-inhibition may have been induced by a strong light of
1,700 μmol m-2 s-1, but this disappeared when the nitrogen rate was increased. E and gs
were saturated at 1,200 μmol m-2 s-1 and remained high even at a lower light intensity
with 20 - 40 mM nitrogen treatments (Figs. 2b and 2c). In addition, mild wilting was
sometimes observed from the evening to midnight even when soil moisture was
appropriate (no data obtained), indicating a lower sensitivity of the plant stomata at
lower light intensities. However, the diurnal change of gas exchange was not quantiﬁed
in the present study. Such low sensitivity was also reported in lettuce under a
deep-ﬂow-technique in hydroponic conditions (Kawasaki et al., 2015). With radiation
levels in Okinawa usually over 2,000 μmol m-2 s-1 during the summer season, the light
condition within the canopy should be optimized by nitrogen fertilization and
high-density planting. Furthermore, because the weather in Okinawa is characterized by
only a few full sunny days and ﬂuctuating radiation, the lower sensitivity of the stomata
to lower light intensity may be disadvantageous characteristics, responsible to efﬁcient
water management.
A/Ci curve
Photosynthetic rates plotted against Ci showed a saturation of around 600 μmol
-1
mol (Fig. 3), and the initial slope tended to be higher at increased nitrogen treatment
(Table 2). The initial slope of the A/Ci curve with 40 mM nitrogen was 0.17 mol m-2 s-1,
which is greater than that of other C3 plants such as leaf vegetables with 0.10 mol m-2 s-1
(Sakiyama et al., 2005) and Jatropha curcas with 0.09 mol m-2 s-1 (Fukuzawa et al.,
2012), but comparable with 0.15 - 0.24 mol m-2 s-1 in mangrove (Kawamitsu et al.,
2003) and 0.15 - 0.24 mol m-2 s-1 in sugarcane (Dinh et al., 2017), indicating the high
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Rubisco activity of this plant. gs and E decreased with increased Ci and became stable
from 600 μmol mol-1 in 5 - 20 mM (Fig. 3), which suggested that the plant stomata had
a lower sensitivity to elevated CO2 and was unable to prevent the excessive water loss
when atmospheric CO2 concentrations were increased (Taylor et al., 2018).

Fig. 2. Light response curves of the photosynthetic rates and related
characteristics in T. diversiforia under different nitrogen conditions
Note: Vertical bars indicate standard deviation (n=3). The 5th to 10th leaves were measured
under 1.6–2.0 kPa of VPD, leaf temperatures of 30-33°C, 15-19 mol s-1of ﬂow rate, and 400 μmol
mol-1 of CO2. 5N, 10N, 20N, and 40N mean treatments of 5, 10, 20, and 40 mM nitrogen
application. A, assimilation rate (a); gs, stomatal conductance (b); E, transpiration rate (c); PFD,
photon ﬂux density.
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Table 2. Photosynthetic rates and related characteristics of T. diversifolia
under different nitrogen conditions

Note: n=5 (n=3 for initial slopes of the light curve (IS light) and A/C i curve (IS A-Ci), n=1
for photo-respiration). Different letters mean signiﬁcant differences among treatments (Tukey’s
test, P<0.01). The 7th or 8th leaf was measured under 1.9-2.3 kPa of VPD, a leaf temperature of
30°C, 500 μmol s-¹ of flow rate, 2,000 μmol m -2 s-1 of PFD, and 400 μmol mol-1 of Ca. Pmax,
maximum photosynthetic rate; IS light, initial slope of the photosynthetic light response curve;
IS A-Ci, initial slope of the photosynthetic Ci response curve; PNUE, photosynthetic nitrogen use
efﬁciency; PWUE, photosynthetic water use efﬁciency; NLA, speciﬁc leaf nitrogen content per
unit of leaf area.

Fig. 3. CO2 response curves of photosynthetic rates and related
characteristics in T. diversiforia under different nitrogen conditions
Note: Vertical bars indicate standard deviation (n=3). The 7th or 8th leaf was measured
under 1.9–2.3 kPa of VPD, a leaf temperature of 30°C, 500 μmol s -1 of ﬂow rate, 1200 μmol m-2
s-1 of PFD, and 0–1,500 μmol mol-1 of Ca. 5N, 10N, 20N, and 40N mean treatments of 5, 10, 20,
and 40 mM nitrogen application. A, assimilation rate (a); gs, stomatal conductance (b); E,
transpiration rate (c); Ci, intercellular CO2.
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Photosynthetic leaf temperature response curve
This plant exhibited low photosynthetic susceptibility to the changes in
temperature from 20°C to 40°C, while the photosynthetic rate deceased below 25°C and
over 35°C (Fig. 4). gs showed a similar tendency. E increased with an increased leaf
temperature because of the increment of VPD, 0.6 - 3.7 kPa (Kawamitsu et al., 1994).
The temperature in the glasshouse was 10 - 42°C (mean 12.4 to 28.5°C) during the
experiment. In Okinawa, the mean temperature is below 25°C from November to April
(JMA, 2018), suggesting that the end of April is suitable for planting time to attain a
large biomass production before the winter in Okinawa. Further research will be
conducted on the phenological responses to temperature and the optimum temperature
for seed and seedling germinations depending on the planting time.

Fig. 4. Leaf temperature response curves of photosynthetic rates and
related characteristics in T. diversiforia
Note: n=2. The 8th leaves in the 20 mM treatment were measured under 0.5-3.7 kPa of
VPD, 15 mol s-1of ﬂow rate, 400 μmol mol-1 of CO2, and 1120 μmol m-2 s-1. A, assimilation
rate (a); gs, stomatal conductance (b); E, transpiration rate (c).

Photosynthetic O2 response curve and photorespiration
The photosynthetic rate showed a peak at 6% of O2 concentration but decreased
with increased O2 (Fig. 5), similar to other C3 plants (Forrester et al., 1966; Kawasaki et
al., 2015). The photorespiration rate was calculated as photosynthetic susceptibility to a
low O2 concentration as C3 photosynthesis is sensitive to O2 concentration the excessive
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energy exist, such as the water–water cycle and xanthophyll cycle (Asada, 1999). In
addition, abundant chemical compounds such as secondary metabolites may play a role
in order to avoid such stress (Sampaio et al., 2016).
Maximum photosynthetic rate and some correlations
Pmax was signiﬁcantly greater with higher nitrogen because of photorespiration
(Sage and Sharkey, 1987). The calculated photo-respiration rate decreased with increased
nitrogen from 21.2% to 14.9% (Table 2). The plant exhibited a photorespiration rate
lower than 30% in other C3 plants at a leaf temperature of 30°C (Sage and Sharkey, 1987;
Kawasaki et al., 2015). Nevertheless, the plant exhibited a greater photosynthetic rate
under temperatures higher than 30°C (Fig. 6) and strong radiation over 1000 μmol m-2 s-1
(Fig. 2), indicating that other dominant physiological mechanisms to dissipate treatments,
and PWUE was the highest in 40 mM N without reaching statistical signiﬁcance (Table
2). Pmax was correlated linearly with gs but with a small correlation coefﬁcient (r =
0.602, P < 0.01; Fig. 8a). This may be due to the low photosynthetic susceptibility to
environmental changes, suggesting a smaller contribution of the stomata open to
photosynthesis. From these results (Figs. 1, 2, 3, 4 and 6), careful water management
would be required for the maximum growth of the plant.

Fig. 5. O2 response curves of photosynthetic rates and related
characteristics in T. diversiforia under different nitrogen conditions
Note: n=1. The 8th leaves were measured under 1.1-1.4 kPa of VPD, a leaf temperature of
30°C, 15 mol s-1of ﬂow rate, 400 μmol mol-1 of CO2, and 1710 μmol m-2 s-1. 5N, 10N, 20N, and
40N mean treatments of 5, 10, 20, and 40 mM nitrogen application. A, assimilation rate (a); gs,
stomatal conductance (b); E, transpiration rate (c)
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In addition, Pmax vs NLA ﬁtted a polynomial regression curve (R2 = 0.786, P <
0.001), where Pmax was saturated at 1.6 g m-2 of NLA (Fig. 6b). PNUE was the lowest
with 17.3 μmol s-1 g-1 in a 40 mM nitrogen treatment (Table 2). Similar tendencies,
regarding the photosynthetic nitrogen response, had been reported in other crop species
(Tagawa et al., 2000; Dinh et al., 2017). According to the positive linear correlation
between NLA and SPAD values (NLA = 0.0459 × SPAD - 0.3221, r = 0.905, P < 0.01;
data not shown), a SPAD value of around 40 is suggested to be optimum for plant
growth, and this cut-off value could be useful for plant nutrient diagnosis (excessive N
over 40 and N deﬁcit below 40).

Fig. 6. Correlation of Pmax with gs (a) and NLA (b) in T. diversiforia
Note: n=20. ** and *** mean signiﬁcances at 1 and 0.1 % level, respectively. The 7th or 8th leaves were measured under

of VPD, a leaf temperature of 30°C, 500 μmol s-¹ of flow rate, 2,000 μmol m-2 s-1 of
PFD, and 400 μmol mol-1 of CO2. A, assimilation rate; gs, stomatal conductance; NLA, speciﬁc
leaf nitrogen content per unit of leaf area.
1.9–2.3 kPa

ơ

CONCLUSION
The Mexican sunﬂower exhibited high photosynthetic ability under high
temperatures and strong radiation, greatly supporting its potential cultivation in
subtropical Okinawa. These results are in line with the plant originating from tropical
regions and being naturalized in Okinawa. The only potential issue for cultivation
management may be the low susceptibility of the plant stomata to environmental
changes, thereby requiring careful water management. The plant requires large
resources such as radiation and nitrogen, in line with its growth habitat: the plant is
rarely grown within a forest where other species are dominant.
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ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÂY THUỐC THỔ SÂM
(Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. TRỒNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI
Phạm Thị Huyền Trang*, Phùng Thị Thu Hà
Bộ môn Thực vật, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tác giả liên hệ: huyentrang.phm@gmail.com

TÓM TẮT
Cây thuốc Thổ sâm (Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.) thuộc họ Rau sam
(Portulacaceae) thường bị nhầm với một loài rau dại cùng chi. Nghiên cứu này mô tả
đặc thực vật học và đánh giá đặc điểm sinh trưởng của cây Thổ sâm trồng tại Gia Lâm,
Hà Nội nhằm phân biệt và nhận diện cây thuốc này. Kết quả nghiên cứu cho thấy Thổ
sâm là cây có rễ củ, vỏ rễ màu nâu đen. Thân thảo, cao 10-26cm. Lá đơn nguyên, cuống
ngắn, mọc cách. Cụm hoa mọc ở đỉnh thân, dạng chùy kép, dài 30-40cm. Hoa nở vào 3
- 4h chiều. Hoa màu hồng, lưỡng tính, đường kính 0,8 - 1 mm. Quả nang, hình cầu, vỏ
quả mỏng, khi chín màu nâu đỏ, đường kính 2 - 3 mm. Hạt hình đĩa, màu đen, đường
kính 0,8-1mm, có 8-18 hạt/quả. Rễ, thân, lá Thổ sâm có cấu trúc giải phẫu mang đặc
trưng của thực vật thuộc lớp Hai lá mầm. Thổ sâm trồng tại Gia Lâm, Hà Nội cho năng
suất cá thể ở vụ Xuân-Hè cao hơn vụ Thu-Đông 1,36 lần với năng suất thân, lá và 1,48
lần với năng suất rễ.
Từ khóa: Thổ sâm, Talinum paniculatum, Năng suất, Hình thái, Giải phẫu, Sinh trưởng.
AGRONOMICAL CHARACTERISTICS OF Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
IN GIA LAM DISTRIC, HANOI
Pham Thi Huyen Trang*, Phung Thi Thu Ha
Department of Botany, Faculty of Agronomy, VNUA
Author’s contact: huyentrang.phm@gmail.com

ABSTRACT
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. belongs to Talinaceae family, is an herbal
medicine, that often confused with other wild vegetable species at the same genus. This
study focuses on morphological and anatomical characteristics to distinguish and
identify this medicinal plant and evaluate its growth in Gia Lam - Hanoi. T. paniculatum
is herb annual, 30-26cm of height. It has a thick and black-brown root. Simple leaf with
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short petioles alternates. The terminal paniculate cyme inflorescence height 30-40cm.
Small flower has pink petal with diameter of 0.8– 1mm. The flower is bisexual and bloom
in 3-4p.m. The fruit is ovoid with a thin rind and 2 - 3 mm in diameter. Fruit has reddish
brown streaks when ripe. The back and dish- shaped seed is 0,8-1mm in diameter, 8-18
seeds/fruit. The root, stem and leaf anatomical characteristics of T. paniculatum is
featured of dicotyledonous plants. The yield of leaves- stem and root of T. paniculatum
cultivated in the spring-summer are 1,2 and 1,28 times higher than that of in the
autumn-winter, respectively.
Key words: Talinum paniculatum, Yeild, Morphology, Anatomy, Growth

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây thuốc Thổ sâm có tên khoa học là Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., thuộc
chi Sâm mùng tơi (Talinum), họ Rau sam (Portulacaceae), bộ Cẩm chướng
(Caryophyllales), phân lớp Cẩm chướng (Caryophyllidae), lớp hai lá mầm
(Magnoliopsida) (Phạm Hoàng Hộ, 1999). Thổ sâm có chứa nhiều hợp chất có hoạt tính
sinh học trong lá và rễ như: alkaloids, phenols, saponins, tannins, steroids, triterpenes
and flavonoids có tác dụng chống viêm, phù nề, kháng khuẩn, và tăng cường hoạt động
ostrogen, tăng cường số lượng và chất lượng tinh trùng, kích thích tiết sữa và tái tạo màng
tử cung (Đỗ Huy Bích & cs., 2006). Thổ sâm còn được dùng làm thuốc chữa ho dưới dạng
thuốc sắc, hoặc dùng lá, rễ nấu canh với thịt (Đỗ Tất Lợi, 2015).
Thổ sâm được sử dụng làm thuốc nhưng thường bị nhầm lẫn với loài rau dại cùng
chi là Thổ sâm ba cạnh (T. triangulare). Hiện nay, Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về
đặc điểm thực vật học và đặc điểm sinh trưởng của Thổ sâm. Vì vậy, cần có nghiên cứu
chi tiết về đặc điểm nông sinh học của Thổ sâm để làm cơ sở dữ liệu nhận diện loài và
bước đầu canh tác, khai thác nguồn dược liệu quý này. Xuất phát từ những lý do đó,
chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Đặc điểm nông sinh học của cây thuốc Thổ sâm
(Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.) trồng tại Gia Lâm, Hà Nội”.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Vật liệu nghiên cứu
Cây Thổ sâm (Talinum paniculatum) được thu thập tại Gia Lâm, Hà Nội, tọa độ
(21 vĩ Bắc,105.9o kinh Đông). Cây được trồng tại nhà lưới số 2 thuộc Bộ môn Thực
vật, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
o

1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Nghiên cứu đặc điểm thực vật học
Thí nghiệm được tiến hành trên cây Thổ sâm mọc tự nhiên. Các chỉ tiêu theo dõi
được quan sát, đo đếm khi cây vào giai đoạn sinh sản.
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Nghiên cứu đặc điểm hình thái cơ quan sinh dưỡng và sinh sản theo phương pháp
hình thái so sánh (Nguyễn Nghĩa Thìn, 2007). Chỉ tiêu theo dõi bao gồm: mô tả các đặc
điểm hình thái của các cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) và các cơ quan sinh sản (hoa,
quả, hạt).
Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu rễ, thân, lá theo phương pháp cải tiến của Trần
Công Khánh (1981) và Nguyễn Nghĩa Thìn (2007). Các chỉ tiêu nghiên cứu được đo
đếm trên 30 lát cắt. Các lát cắt được lựa chọn ngẫu nhiên ở mỗi mẫu. Mô tả các đặc
điểm giải phẫu của các cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).
1.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng
Thí nghiệm được tiến hành trên cây giâm cành, trong hai vụ Xuân – Hè và Thu
–Đông năm 2020. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 3
lần nhắc lại độc lập. Các chỉ tiêu sinh trưởng được đo đếm 7 ngày/lần. Xác định cây
theo dõi theo phương pháp đường chéo 5 điểm, theo dõi cố định 10 cây/lần nhắc lại.
Các chỉ tiêu chiều cao cây (cm), khả năng phân nhánh (nhánh/cây), khả năng ra lá mới
(lá/cây), đường kính thân (mm), năng suất cá thể (g/cây) đo trong 12 tuần. Chỉ tiêu kích
thước lá (chiều dài (cm) và chiều rộng (cm)) đo trong 7 tuần.
1.3. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu được thu thập và xử lí thống kê trên phần mềm Microsoft Excel 2016.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm hình thái
Trong phân loại thực vật, đặc điểm hình thái là một trong những yếu tố quan trọng
để nhận biết và phân biệt các loài thực vật. Đặc điểm hình thái của cây bao gồm các đặc
điểm của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt).
3.1.1. Đặc điểm hình thái cơ quan sinh dưỡng
Cây Thổ sâm có dạng rễ củ. Rễ phình to ở gốc, thuôn nhỏ dần về phía chóp rễ. Rễ
củ làm nhiệm vụ dự trữ chất dinh dưỡng. Các rễ bên được hình thành từ rễ củ có vai trò
hút nước và muối khoáng trong đất. Rễ Thổ sâm có vỏ ngoài màu nâu đen, nhẵn bóng,
thịt củ màu trắng, chia thành hai phần gồm hai vòng tròn đồng tâm rõ rệt (Hình 1).

186

Hình 1. Hình thái rễ củ Thổ sâm
Thổ sâm có dạng thân thảo, nhẵn, phần thân non màu xanh, phần già hơn màu nâu
đỏ và phần gốc có mô bì thứ cấp màu nâu xám (Hình 2). Màu nâu đỏ ở cây Thổ sâm là
do sự có mặt của sắc tố betalain. Ở điều kiện môi trường sống bất lợi thì sắc tố này tích
luỹ nhiều trong thân và lá cây (Swarna & cs., 2013). Chiều cao thân của Thổ sâm từ 10 26 cm, đường kính thân 2 - 5 mm. Đỉnh thân Thổ sâm phân hóa ngồng hoa sớm.

Hình 2. Hình thái thân Thổ sâm
Lá Thổ sâm có dạng lá đơn, mọc cách, hệ gân lông chim, hai mặt lá có màu xanh,
nhẵn, mặt trên xanh đậm hơn mặt dưới, cuống rất ngắn (Hình 3). Thổ sâm có phiến lá
đa hình, chóp lá từ nhọn đến thuôn tròn và mép lá từ nguyên đến lượn sóng (Hình 3).
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(b)

(a)

Hình 3. Hình thái lá Thổ sâm
(a-mặt dưới, b-mặt trên)

Kích thước lá dao động nhiều, chiều dài lá từ 5,6 - 8,1 cm, chiều rộng 2 - 3,6 cm.
Lá có gân bên mờ.
3.1.2. Đặc điểm hình thái cơ quan sinh sản
Cụm hoa Thổ sâm mọc ở đỉnh thân, phân nhánh nhiều, có dạng chùy kép, dài từ
30 - 40 cm, cuống cụm hoa mảnh, có tiết diện hình tròn (Hình 4).

Hình 4. Cụm hoa Thổ sâm

Hình thái một hoa

Bộ nhụy

Quả

Hình 5. Hình thái hoa, quả và hạt của Thổ sâm
(một ô li nhỏ = 1 mm)
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Hạt

Hoa Thổ sâm có cánh tràng màu hồng. Cánh đài màu hồng nhạt, có vệt gân, chóp
đài có màu xanh (Hình 5). Hoa lưỡng tính, gồm 5 cánh tràng; 2 cánh đài; nhị nhiều, chỉ
nhị màu tím, bao phấn màu vàng; đầu nhụy xẻ 3, màu hồng, bầu trên, 3 ô, nhiều noãn,
đính noãn trung trụ. Theo Veselova và cs. (2011) hoa Thổ sâm có vách bầu bị tiêu biến
ngay khi đại bào tử hình thành nên từ lối đính noãn trung trụ trở thành lối đính noãn
giữa. Oo (2020) cũng cho rằng Thổ sâm có lối đính noãn giữa.
Thổ sâm nở hoa vào 3 - 4h chiều; đường kính hoa 7 - 9 mm, cánh hoa dài 3 - 4
mm, cánh đài 1 - 1,7 mm, nhị dài 3 - 4 mm, nuốm nhụy và vòi nhụy màu hồng, vòi nhụy
dài 4 - 5 mm, bầu màu xanh, hình cầu, đường kính 0,8 - 1 mm (Hình 5). Theo Veselova
và cs. (2011) hoa của Thổ sâm nở vào buổi chiều, độ bền một hoa từ 2 - 3h. Ở Việt Nam
hiện chưa có công bố ghi nhận thời gian nở hoa, độ bền hoa của Thổ sâm.
Quả Thổ sâm có dạng quả nang, hình cầu, vỏ quả mỏng, có màu xanh khi non,
nâu đỏ khi chín, quả khô màu nâu hoặc xám bạc, nứt thành 3 mảnh, đường kính quả 2-3
mm (Hình 5). Hạt Thổ sâm có hình đĩa dẹt, màu đen bóng, vỏ hạt có vân sần sùi, đường
kính 0,8 - 1 mm (Hình 5). Thổ sâm có 8 - 18 hạt/quả.
3.2. Đặc điểm giải phẫu
3.2.1. Đặc điểm giải phẫu rễ
Rễ con có tiết diện cắt ngang hình tròn, cấu tạo gồm: chu bì, nhu mô vỏ và trụ.
Chu bì bao gồm nhiều lớp bần nằm phía ngoài cùng, bong từng mảng. Bên trong lớp
chu bì là lớp nhu mô vỏ gồm các tế bào sống, vách mỏng. Lớp nội bì không rõ (Hình 6).
3

4
5
1
2

x100
Hình 6. Lát cắt ngang qua rễ con Thổ sâm
(1) chu bì, (2) nhu mô vỏ, (3) libe thứ cấp, (4) tượng tầng, (5) gỗ thứ cấp

Rễ con Thổ sâm có 4 bó dẫn hở, sắp xếp thành vòng, với libe thứ cấp nằm phía
ngoài, gỗ thứ cấp nằm phía trong, xen giữa là tượng tầng. Rễ con có nhu mô ruột, xen
giữ các bó dẫn là tia ruột (Hình 6).
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x40

Hình 7. Lát cắt ngang qua rễ củ Thổ sâm
(1) chu bì, (2) nhu mô vỏ, (3) libe thứ cấp, (4) tượng tầng, (5) gỗ thứ cấp

Rễ củ Thổ sâm có cấu tạo thứ cấp tương tự như rễ con gồm: chu bì, nhu mô vỏ và
trụ (Hình 7). Trong đó miền trụ chiếm tỉ lệ lớn (khoảng 2/3 diện tích rễ), gỗ thứ cấp kém
phát triển.
3.2.2. Đặc điểm giải phẫu thân
Thân non Thổ sâm có tiết diện hình gần tròn. Thân non có cấu tạo sơ cấp bao
gồm: biểu bì, mô dày, nội bì, trụ. Biểu bì bao phủ phía ngoài thân sơ cấp gồm 1 lớp tế
bào, vách ngoài cùng ngấm cutin. Bên trong biểu bì là mô dày góc, lớp tế bào sống có
vách cellulose dày, làm nhiệm vụ nâng đỡ. Dưới lớp mô dày là là lớp nhu mô vỏ. Bên
trong lớp nhu mô vỏ là vòng nội bì (vòng tinh bột) bao quanh trụ (Hình 8).
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Hình 8. Lát cắt ngang qua thân sơ cấp Thổ sâm
(1) Biểu bì, (2) mô dày, (3) nhu mô vỏ, (4) nội bì, (5) cương mô, (6) libe sơ cấp, (7) gỗ sơ cấp, (8) nhu mô ruột

Miền trụ gồm các bó dẫn hở xắp xếp thành vòng tròn. Bó dẫn gồm libe sơ cấp
phía ngoài, gỗ sơ cấp phía trong, xen giữa là tượng tầng. Trung tâm của thân sơ cấp là
các tế bào nhu mô ruột (Hình 8).
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Hình 9. Lát cắt ngang qua thân thứ cấp Thổ sâm
(1) Chu bì, (2) mô dày, (3) nhu mô, (4) cương mô, (5) libe thứ cấp, (6) gỗ thứ cấp, (7) nhu mô ruột

Thân thứ cấp của Thổ sâm có tiết diện gần tròn, gồm các lớp tế bào: chu bì, mô
dày, nhu mô vỏ, cương mô, bó dẫn, nhu mô ruột (Hình 9). Chu bì gồm nhiều lớp bần,
bên trong là lớp mô dày phiến, nằm trong lớp mô dày là nhu mô vỏ. Các đám cương mô
nằm rải rác phía trong lớp nhu mô vỏ và ở gần đỉnh bó dẫn. Thân thứ cấp có bó dẫn hở,
sắp xếp thành vòng tròn. Bó dẫn gồm có libe thứ cấp ở phía ngoài, gỗ thứ cấp ở phía
trong và tượng tầng xen giữa. Libe thứ cấp và tượng tầng khó phân tách. Nhu mô ruột
nằm ở trung tâm của lát cắt (Hình 9).
3.2.3. Đặc điểm giải phẫu lá
Lá Thổ sâm có gân chính giữa phình to, bó dẫn gân chính nằm ở giữa phiến lá. Bó
dẫn kín, hình cung với gỗ ở phía trên, libe phía dưới. Bao quanh bó dẫn ở gân chính là
lớp nhu mô có hình bầu dục.
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Lát cắt ngang qua lá

Bó dẫn ở gân chính
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Lát cắt ngang qua phiến lá

Hình 10. Lát cắt ngang qua lá Thổ sâm
(1) Phiến lá, (2) gân lá, (3) mô gỗ, (4) mô libe, (5) biểu bì trên, (6) mô giậu, (7) mô xốp, (8) biểu bì dưới
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Phiến lá gồm có biểu bì trên, bên dưới biểu bì trên là mô mềm đồng hóa không
đồng nhất gồm mô giậu và mô xốp, dưới cùng là biểu bì dưới (Hình 10).
3.3. Đặc điểm sinh trưởng và năng suất
Đặc điểm sinh trưởng của cây thể hiện qua chiều cao cây, đường kính thân, kích
thước lá, số lá, số nhánh. Các chỉ tiêu sinh trưởng này cũng là các yếu tố cấu thành lên
năng suất cá thể của cây. Cây Thổ sâm có đặc điểm sinh trưởng thay đổi theo mùa vụ.
Kết quả ở Bảng 1 cho thấy Thổ sâm trồng ở vụ Xuân-Hè sinh trưởng tốt hơn so với vụ
Thu - Đông. Sau 12 tuần theo dõi, Thổ sâm có chiều cao cây trồng ở vụ Xuân-Hè lớn
gấp 1,51 lần ở vụ Thu-Đông (Bảng 1). Đường kính thân, số nhánh, số lá của Thổ sâm
trồng ở vụ Xuân-Hè cũng lớn hơn ở vụ Thu đông lần lượt là 1,1; 1,53 và 1,37 lần (Bảng
1). Kết quả ở Bảng 1 cũng cho thấy, sau 7 tuần theo dõi, kích thước lá Thổ sâm trồng ở
vụ Xuân – Hè lớn hơn ở vụ Thu – Đông từ 1,36-1,89 lần.
Bảng 1. Đặc điểm sinh trưởng, năng suất của Thổ sâm trồng vụ Xuân – Hè và vụ
Thu – Đông năm 2020 tại Gia Lâm, Hà Nội
Chỉ tiêu theo dõi

Vụ Xuân-Hè

Vụ Thu-Đông

Chiều cao cây (cm)

22,77 ± 2,22

15,06 ± 2,25

Phân nhánh (nhánh)

3,17 ± 0,46

2,07 ± 0,45

Số lá (lá/cây)

20,87 ± 2,9

15,27 ± 2,02

Đường kính thân (mm)

3,32 ± 0,40

3,03 ± 0,35

Chiều rộng lá (cm)

3,31 ± 0,13

2,43 ± 0,29

Chiều dài lá (cm)

7,56 ± 0,42

6,36 ± 0,53

Năng suất thân, lá (g/cây)

23,34 ± 2,48

17,12 ± 2,27

Năng suất rễ (g/cây)

5,67 ± 0,38

3,83 ± 0,32

Năng suất cá thể

Do đó, năng suất cá thể của Thổ sâm trồng ở vụ Xuân-Hè cao hơn vụ Thu-Đông
1,36 lần với năng suất thân, lá và 1,48 lần với năng suất rễ (Bảng 1).
IV. KẾT LUẬN
Thổ sâm (T. paniculatum) là cây có rễ củ, vỏ rễ màu nâu đen, nhẵn bóng. Thân
thảo, cao 10-26cm. Lá đơn (dài 5,6-8,1cm; rộng 2-3,6cm), mép lá nguyên hoặc lượn
sóng, cuống ngắn, mọc cách. Cụm hoa mọc ở đỉnh thân, dạng chùy kép, dài 30-40cm,
hoa nở vào 3 - 4h chiều. Hoa màu hồng, lưỡng tính, đường kính 0,8 - 1 mm. Hoa gồm 2
cánh đài, 5 cánh tràng, bầu 3 ô. Quả nang, hình cầu, vỏ quả mỏng, khi chín màu nâu đỏ,
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đường kính 2 - 3 mm. Hạt hình đĩa, dẹt, màu đen bóng, vỏ hạt sần sùi, đường kính
0,8-1mm, có 8-18 hạt/quả.
Rễ con và rễ củ đều có lát cắt ngang hình tròn và có cấu tạo giải phẫu tương đồng
gồm: chu bì, nhu mô vỏ và trụ. Thân non có cấu tạo gồm: biểu bì, mô dày, nội bì, bó
dẫn và nhu mô ruột. Thân già có cấu tạo gồm: chu bì, mô dày, nhu mô vỏ, cương mô, bó
dẫn, nhu mô ruột. Gân lá gồm biểu bì trên, bó dẫn hình vòng cung, nhu mô, biểu bì
dưới. Phiến lá gồm: biểu bì trên, mô giầu, mô xốp, biểu bì dưới.
Thổ sâm trồng tại Gia Lâm, Hà Nội có các đặc điểm chiều cao cây, đường kính
thân, số lá, số nhánh, kích thước lá ở vụ Xuân - Hè cao hơn vụ Thu – Đông. Năng suất
cá thể của Thổ sâm trồng ở vụ Xuân-Hè cao hơn vụ Thu-Đông 1,36 lần với năng suất
thân, lá và 1,48 lần với năng suất rễ.
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ABSTRACT
The objective of study was to investigate the major compounds of ginsenosides in
Panax vietnamensis in its growing stages and their anti-proliferative activity in HeLa
cells. The roots with different ages were analyzed by HPLC/MS. Anti-proliferation
activity of P. Vietnamensis ginseng in HeLa cells was investigated using MTT
assay.The result shown that three main compounds of ginsenoside, Rb1, Rg1 and
majonoside R2 were increased with the increasing of age. However, ginsenoside Rc, Re,
Rd and Rg3 did not show any alteration with growing age. The major compound
majonoside R2 was accumulated maximum in 5 years old ginseng. According to the
data, the anti-proliferation activity was directly proportional to the growing ages of
ginseng. The eleven years old ginseng showed maximum effect than the younger roots.
This effect may be related to the concentration of ginsenosides or majonoside R2
content in P.Vietnamensis. The concentration of ginsenoside content in the roots of P.
Vietnamensis is directly related to the growing ages. Overall, due to the higher
concentration of ginsenoside in mature ginseng root, Panax vietnamensis ginseng can be
used as an effective anti-proliferative drug.
Key words: Panax vietnamensis, anti-proliferation activity, HeLa cells, ginsenosides,
ages
INTRODUCTION
Ginseng has been found and known as a traditional herbal medicine a long time
ago. There are several kinds of ginseng such as Panax ginseng C.A Meyer (Korean
ginseng), Panax quinquefollius L. (American ginseng), Panax notoginseng and Panax

194

vietnamensis (Vietnamese ginseng). All kinds of ginseng are healthy foods and have
many effects to medical therapeutic treatment such as antioxidant (Kim et al., 2011;
Ramesh et al., 2012), anti-inflammatory (Hong et al., 2011), anti-tumor and anti-cancer
(Sun et al., 2010; Lin et al., 2015; Lee et al., 2010; Lee et al., 2014; King et al., 2010;
Yoon et al., 2010; Ji et al., 2012; Wang et al., 2008), etc. Panax vietnamensis (P.
Vietnamensis), commonly name as Vietnamese ginseng (VG), was found at Ngoc Linh
Mountain in Vietnam in 1973. It is a special Panax species since it was discovered in
the South while most of them are commonly found in the North (Le et al., 2014). P.
Vietnamensis is proven to produce not only positive medical impacts but also beneficial
psychological effects such as anti-stress, anti-depression as well as in vitro and in vivo
anti-oxidation etc. (Duong et al., 2012). Ginsenosides are the main bioactive compounds
in ginseng. They are categorized into two groups: protopanaxdiol (PPD) and
protopanaxtriol (PPT). Besides ginsenosides, VG contains ocotillol-type saponins, such
as majonosides R1, R2 and vina-ginsenosides R1 and R2 (Duong et al., 2012; Nguyen
et al., 1993). Recently, some studies have shown the significant effects of majonoside
R2 on the central nervous system such as anti-stress, anti-depressive, and anxiolytic
activities (Huong et al., 1995, 1996, 1997a,b, 1998, 2005). It was also demonstrated as
an effective anti-tumor and anti-cancer agent. Konoshima et al., 1999 found that
majonoside R2 exhibited potent anti-tumor-promoting activity on two-stage
carcinogenesis test of mouse hepatic tumor using N-nitrosodiethylamine (DEN) as an
initiator and phenobarbital (PB) as a promoter. In ginseng, the contents of saponins or
ginsenoside compounds varied with plant parts, growing environment and harvesting
time or maturity. In this research, we tried to investigate and quantify the ginsenosides
and majonoside content in different growing stages (ages) in VG. Furthermore, we also
studied the anti-proliferative effect of VG in human cervical cancer cells (HeLa cells).
MATERIALS AND METHODS
Sample collection and Materials
The roots (1 to 6 and 11 years old) of Vietnamese ginseng (VG) were collected
from Ngoc Linh Mountain in Kontum Province, Vietnam in August, 2014. Ginsenoside
Rb1, Rc, Rd, Re, Rg1, Rg3 standards were purchased from HWI ANALYTIK GmbH,
Germany. Majonoside R2 was gifted from Institute of Drug Quality Control, Ho Chi
Minh City, Vietnam. All other reagents were of analytical grade chemicals used in the
experiment. Human embryonic kidney (HEK293) cells and HeLa cells were gifted from
Plant Molecular Lab, Department of Medical Biotechnology, Kangwon National
University, South Korea.
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Sample preparation
The roots of VG were washed and cleaned, cut as slice and dried in dry oven at
50oC. The dried VG were crushed and passed through a 40 mesh sieve to collect the
VG powder.200mg of each different age of VG was dissolved in 2ml of 80% Methanol
and sonicated for 5 hrs at room temperature. The samples were filtered (0.45µm) and
condensed in a rotary evaporator to get powder extract.
HPLC quantification of ginsenoide
To quantify the ginsenoide content in the different age Vietnamese ginseng,
high-performance liquid chromatography (HPLC) system (CBM-20A; Shimadzu Co,
Ltd., Kyoto, Japan) with 2 gradient pump systems (LC-20AT; Shimadzu, Japan), an
auto sample injector (SIL-20A; Shimadzu), a UVdetector (SPD-10A; Shimadzu) and a
column oven (CTO-20A; Shimadzu) were used for analysis. The separation was
performed on a C18 column (Synergi 4μ MAX-RY, 150 × 4.6 mm, 4 micron
Phenomenex. Inc., Torrance, CA, USA). The binary mobile phase consisted of 0.1%
formic acid in acetonitrile (B) and distilled water (A) was used for separation. The
system was run with a gradient program: 0-2 min: 0-5%, 2-7 min: 5-50%, 7-15 min:
50-80%, 15-17 min: 80-5%, and iso-cratic at 5% (17-20 min). The experiment was
conducted at 35oC with the flow rate of 0.3 ml per minute. The injection volume of
standards and samples was 2 µl.
Mass spectrometry
Mass spectrometry was performed on a Triple Quadrupole Mass (ThermoFisher,
USA) equipped with electrospray ionization (ESI) probe. The TQM mass spectrometer
was operated under the following parameters: negative ion mode, the spray voltage 3.5
kV, capillary voltage 10 V, capillary temperature 350°C. High-purity nitrogen (N2) was
used as sheath gas and the sheath pressure was 35 units. The auxiliary gas was N2 and
the pressure was 10 units. Argon was employed as collision gas at a pressure of 1.5
mTorr. Full scan of m/z ranging was carried out from m/z 50 to 2000.
Cell culture and cytotoxic test
HEK293 and HeLa cells were cultured in DMEM supplemented with 5% (by
volume) heat-inactivated FBS and 1% antibiotic/antimycotic at 37oC in a humidified
5% CO2 atmosphere. Approximately 3 x 105 cells were seeded on 100 mm diameter
tissue culture plates (SPL Life Sciences, Korea) and the media was changed every 2
days. Cytotoxic effects were determined by the MTT assay. A total of 104 cells were
plated per well in 96-well plates with 100 μl culture medium for 24 hrs and then
exposed to 0.25, 0.5 and 1 mg/ml of sample for 48 hrs. After removing supernatant of
each well, a total of 5 μl of MTT solution [10 mg/ml in phosphate-buffered saline
(PBS)] was added to each well at the time of incubation. After 3 hrs of incubation, the
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supernatant was discarded and 200 μl of DMSO were added to each well to terminate
the reaction. The absorbance was measured at 550 nm using an ELISA plate reader
(Bio-Tek, Winooski, VT, USA).
Statistical analysis
All the data were expressed as the mean value ± standard deviation (SD) of each
experimental group (n=3). The results were processed using Excel 2007 (Microsoft,
Redmond, WA, USA).
RESULTS AND DISCUSSION
Investigation of ginsenosides in different ages of Panax Vietnamensis ginseng
Table 1 shows the content of ginsenosides and majonoside in P. Vietnamensis
roots harvested in different years. Six ginsenosides, Re, Rg1, Rb1, Rc, Rd and Rg3
(20(S)-Rg3, 20(R)-Rg3) and majonoside R2 were investigated by HPLC/MS.
According to data, Ginsenoside Rb1, Rg1, Re and majonoside R2 increased with the
increasing of ages. Ginsenoside Rg1 increased continuously with age from 1 to 11
years. In 11 years ginseng, the Rg1 content was 2.40 times higher than that of 1 year old
ginseng root. Likewise, majonoside R2 which is the main compound in VG was found
to be highest in concentration. It increased slowly from 1 to 4 years old P. Vietnamensis
(from 2.48 mg/ml to 3.00 mg/ml), but rapid increase was observed in 5 years old VG
(8.08 mg/ml), which was 2.7 folds higher than 4 years old VG. After 5 years,
majonoside R2 was increased slowly compare to its previous growing years. In 11 years
old VG, ginsenoside contained was 10.49 mg/ml (30% increase than 5 years old VG).
This data may suggest that the time to harvest VG can be 5 years to get good amount of
MR2. Ginsenoside Rg1 and majonoside R2 increased continuously with ages. However,
in case of ginsenoside Rb1, increment was observed up to 6 years old root (from
2.66 mg/ml to 4.33 mg/ml) but it was slightly decreased (4.10 mg/ml) in 11 years old
VG. Ginenoside Re also increased with increase in years. The concentration of Re was
found to be 0.160 mg/ml in the 1 year old root, whereas, its concentration was increased
to 0.646 mg/ml in 11 years old VG. This increment was nearly 4.03 times higher than
that of one year old VG. In case of other ginsenosides such as Rc, Rd and Rg3, no
significant difference were observed in their contents according to their age. Their
concentration was stable with age. The total ginsenosides was increased gradually from
one (7.73 mg/ml) to four years old (9.82 mg/ml) VG, but rapid increase was observed
after 5 years (14.11mg/ml). The 11 years old VG showed 18.52 mg/ml total ginsenoside
content which was nearly 2.39 times higher than one year old VG. The change of
ginsenosides with age of P. Vietnamensis ginseng is slightly different comparing to
those of Panax ginseng (Shi et al., 2007) and Panax quinquefolius (Qu et al., 2009). For
example, according to Shi et al., 2007, ginsenoside Rb1, Rg1 and Rd, the main

197

compounds of Panax ginseng were increased with age but ginsenoside Re was
decreased. However, ginsenoside Re and Rb1 were increased with age of Panax
quinquefolius while ginsenoside Rc, Rd and Rg1 were not changed much (Qu et al.,
2009). This variation may be due to the difference in Panax species and growing
environment which causes alteration in phytochemical content in the plant.
Table 1: Ginsenoside contents in different ages of Panax vietnamensis (all
ginsenoside concentration are mg/ml).
Ages

Re

Rg1

MR2

Rb1

Rc

Rd

20(S)-Rg3

20(R)-Rg3

Total

1

0.160±0.001 0.513±0.004 2.487±0.021 2.660±0.023 0.014±0.001

1.844±0.011

0.052±0.001 0.000±0.001 7.730± 0.063

2

0.157±0.001 0.627±0.005 2.640±0.022 2.792±0.022 0.006±0.001

1.878±0.013

0.053±0.001 0.007±0.001 8.160± 0.065

3

0.366±0.003 0.703±0.005

3.999±0.03 0.045±0.001

1.749±0.01

0.080±0.001 0.015±0.001 9.350± 0.071

4

0.176±0.001 0.724±0.005 3.006±0.025 4.180±0.035 0.025±0.001

1.631±0.01

0.054±0.001 0.025±0.001 9.821± 0.079

5

0.003±0.001 0.878±0.006

8.088±0.05

3.316±0.031 0.010±0.001

1.797±0.01

0.021±0.001 0.005±0.001 14.117±0.101

6

0.683±0.005 0.927±0.007

8.127±0.05

3.439±0.033 0.007±0.001

1.486±0.01

0.016±0.001 0.008±0.001 14.694±0.108

11

0.646±0.005 1.236±0.009 10.494±0.07 4.103±0.037 0.026±0.001

1.989±0.021

0.021±0.001 0.011±0.001 18.525±0.145

2.393±0.02

Anti-proliferation effect
Human embryonic kidney (HEK293) cells were used as normal cell as a positive
control. The proliferation of HEK293cells was shown in Fig 1. The treatment of sample
to HEK293 cell did not show any negative effect. The cell growth was increased with
the increasing of age of VG. This could be due to high amount of ginsenosides present
in the sample may help the growth of HEK293 cells. The result showed that the VG is
not toxic for normal cells.

Figure 1: Effects of Panax vietnamensis with different ages in HEK293 cells
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Figure 2:.Anti-proliferation effects in HeLa cells shown by P. Vietnamensis root
harvested in different years
The proliferation of HeLa cells with and without the treatment VG were shown in
Fig 2. The inhibition percentage of cell growth was rapidly increased upon the
concentration of samples and the age of the sample used in the experiment. The highest
effect was observed with 11 years old (77.7% inhibition of cell viability) VG. As
previous studies, ginsenoside Rg3 might cause to the anti-proliferation activity in HeLa
cells (Lee et al., 2010; Lin et al., 2015). However, the concentration of ginsenoside Rg3
in the raw Panax vietnamensis ginseng is too low and may not effect to the
anti-proliferation of raw VG. We also did the MTT assays with 1 µg/ml of majonoside
R2 standard and the result show 19% inhibition of cell viability. Therefore, this effect
may be due to the content of MR2 in the sample or could be due to the synergistic effect
of the compounds present in the sample.
CONCLUSION
The concentration of ginsenoside content in the roots of P. Vietnamensis is
directly related to the growing ages. The major ginsenosides (Re, Rg1, Rb1), and
majonoside R2 concentrated more in mature roots (after 5 years). In the
anti-proliferation bioassay, the VG inhibited HeLa cells in dose dependent manner.
Finally, due to the higher concentration of ginsenoside in mature ginseng root, VG can
be used as an effective antiproliferative drug.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự thay đổi cấu trúc giải phẫu của cây thổ sâm cao ly
trong điều kiện mặn và vai trò của nấm rễ cộng sinh (AMF) trong việc giảm tác hại của
mặn trên cây thổ sâm cao ly. Thí nghiệm được thực hiện trong nhà lưới với 6 công thức
(đối chứng tưới nước; tưới nước + 4 g AMF; tưới 0,2% NaCl; tưới 0,4% NaCl; tưới
0,2% NaCl+ 4 g AMF, tưới 0,4% NaCl + 4 g AMF) bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn.
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: Stress mặn đã làm thay đổi cấu trúc giải phẫu rễ, thân, lá của
cây thổ sâm cao ly. Tưới NaCl từ 0,2-0,4%, đã làm giảm kích thước các chỉ tiêu theo dõi,
từ đó làm giảm khả năng hút, vận chuyển nước và muối khoáng trong cây. Ở mức mặn
nhẹ (tưới NaCl 0,2%) cây thổ sâm có những biến đổi về cấu tạo giải phẫu để thích nghi
như: giảm mật độ và kích thước khí khổng, tăng độ dày gân lá và đường kính trụ thân. Bên
cạnh đó, những biến đổi về mặt giải phẫu khi được bón bổ sung nấm rễ AMF giúp cây trao
đổi nước thuận lợi trong điều kiện thường và giảm thiệt hại của mặn đối với cây thổ sâm
cao ly.
Từ khoá: Thổ sâm cao ly, Talinum paniculatum, mặn, AMF, cấu trúc giải phẫu.
EFFECTS OF SALINITY AND AMF ON THE ANATOMY OF TALINUM
PANICULATUM (JACQ.) GAERTN) PLANTS IN GIA LAM, HANOI
ABSTRACT
Our study was aimed to evaluate the changes in the anatomical structure of Talinum
paniculatum (Jacq.) Gaertn. under saline conditions, and the role of the arbuscular
mycorrhizal fungus (AMF) in reducing the harmful effects of salinity on T. paniculatum.
Experiments were carried out in a greenhouse with 6 treatments (watering control; 4 g
AMF; 0.2% NaCl; 0.4% NaCl; 0.2% NaCl +AMF, 0.4% NaCl +AMF) following
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complete randomized design. The result showed that: salt stress has changed the
anatomical structure of the stem, leaves, and roots of T. paniculatum. Irrigation with NaCl
from 0.2-0.4% lead to reduce the size of tracking criterias, thereby reducing the ability to
absorb and transport water and mineral in the plant. At a mild salinity level (irrigation
with 0.2% NaCl), there were changes in anatomical structure to adapt such as: decrease in
density and size of stomata, increase in leaf vein thickness and stem diameter. In addition,
the anatomical changes when addition with AMF help the plants to exchange water
favorably under normal conditions and reduce the damage of salinity to the T.
paniculatum.
Keywords: Talinum paniculatum, salt stress; AMF, anatomical characteristics.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây thuốc là một trong những nhóm cây trồng chính và quan trọng (Rehm & Espig,
1991) đã được sử dụng trong phòng và chữa bệnh từ lâu đời (Williamson, 2003). Theo tổ
chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 80% dân số trên thế giới có nhu cầu sử dụng dược liệu
và gần 19% người trưởng thành sử dụng các sản phẩm thuốc thảo dược (Kennedy, 2005).
Tuy nhiên, chất lượng và thành phần hoạt chất của cây thuốc phụ thuộc rất lớn vào điều
kiện môi trường. Trong đó mặn là một trong những yếu tố phi sinh học quan trọng ảnh
hưởng đến sinh trưởng, sinh lý và hạn chế năng suất cây trồng (Taufiq & cs., 2016). Mặc
dù tác động của mặn đối với cây trồng đã được nghiên cứu trên nhiều đối tượng nhưng
lĩnh vực này đối với cây thuốc vẫn còn hạn chế.
Thổ sâm cao ly Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. là cây thuốc có giá trị dược
liệu cao, trong cây có chứa nhiều thành phần các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học
như saponin, tannin, flavonoid (0,897 mg/g lá tươi), triterpenes, phytosterol,
3-O-β-D-glucosyl-β-sitosterol, β-sitosterol và một số chất khác (Vũ Thị Như Trang &
Chu Hoàng Mậu, 2017; Manuhara, 2012; Ramos, 2010), có thể sử dụng toàn cây, làm rau
ăn, làm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Hiện ở Việt Nam, cây này còn chưa được nghiên cứu
và phát triển ở quy mô lớn. Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng Thổ sâm cao ly là
cây có khả năng chịu mặn nhờ vào sự lưu trữ ion Na+ trong rễ (Assaha & cs., 2016).
Trong các biện pháp nâng cao khả năng chịu mặn cho cây trồng, vai trò của nấm rễ
cộng sinh (AMF) được biết đến với khả năng hỗ trợ cây trồng trong việc giảm thiểu tác
hại của mặn: tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, cải thiện sự hấp thụ nước và duy trì cân
bằng thế thẩm thấu, tạo ra hệ thống chống oxy hóa để ngăn ngừa thiệt hại do các gốc tự do
gây ra, bảo vệ bộ máy quang hợp và tăng cường hiệu suất quang hợp, điều chỉnh nồng độ
phytohormone (Evelin & cs., 2009; Ruiz-Lozano & cs., 2012; Auge & cs., 2014;
Khallouifi & cs., 2017). Tuy nhiên, sự thay đổi về cấu trúc giải phẫu để thích nghi với
điều kiện mặn khi được bón bổ sung AMF vẫn chưa được nghiên cứu trên cây thổ sâm cao
ly. Nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp những dẫn liệu khoa học về đặc điểm giải
phẫu trong điều kiện bình thường và điều kiện mặn có bổ sung AMF, làm cơ sở cho việc
203

chọn tạo giống thổ sâm chịu mặn cũng như làm rõ hơn vai trò của AMF với cây thổ sâm
trong điều kiện mặn.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Cây thổ sâm cao ly Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. được lưu giữ và nhân
giống bằng hạt tại Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cây con sau gieo 1
tháng được sử dụng cho thí nghiệm khi có 2 – 3 lá thật, cao 7 – 10 cm, đường kính thân
0,2 cm.
AMF (Arbuscular mycorrhizal fungi) do Viện Thổ nhưỡng Nông Hoá sản xuất,
thành phần gồm: Độ ẩm <15%; mật độ bào tử >100 bào tử nấm Mycorrhiza/g chế phẩm.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm gồm 6 công thức: (CT1) tưới nước duy trì độ ẩm 70%, (CT2) tưới nước
+ 4g AMF, (CT3) tưới NaCl 0,2%, (CT4) tưới NaCl 0,4%, (CT5) tưới NaCl 0,2% + 4g
AMF, (CT6) tưới NaCl 0,4% + 4g AMF, được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn trong
thời gian từ 7/2021-10/2021 tại nhà lưới số 9 Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt
Nam. Mỗi công thức thí nghiệm gồm 30 cây được trồng trong chậu, kích thước chậu 30 x
40 cm. AMF được trộn vào giá thể trong chậu trước khi trồng. Xử lý mặn sau trồng 40
ngày, tưới đều 250ml/cây lượng nước và dung dịch NaCl ở tất cả các công thức. Sau khi
gây mặn 30 ngày, lấy mẫu theo dõi các chỉ tiêu giải phẫu ở rễ, thân, lá được thực hiện theo
phương pháp cải tiến của Trần Công Khánh (1981) và Nguyễn Nghĩa Thìn (2007).
Mẫu thân, rễ tươi được cố định trong cồn 70o. Sau đó rửa bằng nước, rồi cắt thành
các lát cắt vuông góc qua thân hoặc rễ, mỏng từ 1 đến 2 lớp tế bào bằng dao lam. Sau khi
cắt xong, các lát cắt có độ mỏng thích hợp được tẩy trong nước javel cho đến khi loại hết
các tạp chất trong mô và rửa sạch bằng nước sau đó được nhuộm nhanh trong dung dịch
Toluidine blue 0,05% trong 30 giây. Sau đó, mẫu được rửa 3 lần bằng nước rồi bảo quản
trong glycerin. Làm tiêu bản giọt ép, quan sát các lát cắt và đo, đếm các chỉ tiêu giải phẫu
sử dụng kính hiển vi với thị kính có gắn trắc vi. Chụp ảnh bằng máy ảnh Sony
DSC-HX7V.
Biểu bì được bóc trực tiếp từ lá tươi, làm tiêu bản và quan sát dưới kính hiển vi với
thị kính có gắn trắc vi. Chụp ảnh bằng máy ảnh Sony DSC-HX7V.
2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi:
Biểu bì lá:
+ Đếm số lượng khí khổng trên 30 trường kính ngẫu nhiên của mỗi công thức thí
nghiệm ở vật kính 40, sau đó quy đổi mật độ theo công thức:
Mật độ khí khổng (khí khổng/mm2) = Số lượng khí khổng trên một trường
kính/diện tích trường kính (mm2)
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Diện tích trường kính (mm2) ở vật kính 40 = 0.172926523820989 mm2
+ Kích thước khí khổng (µm): đo chiều dài và chiều rộng khí khổng
Rễ: Đường kính rễ (µm), độ dày lớp bần (µm), độ dày nhu mô vỏ (µm), đường
kính trụ (µm)
Thân: đường kính thân (µm), độ dày mô dày (µm), độ dày nhu mô vỏ (µm),
đường kính trụ (µm), số lượng bó dẫn trong thân (bó)
Lá: độ dày gân lá (µm), độ dày phiến lá (µm), độ dày mô giậu (µm), độ dày mô
xốp (µm), kích thước bó dẫn gân chính (µm), độ dày biểu bì (µm)
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chỉ tiêu nghiên cứu được đo đếm trên 30 lát cắt được lựa chọn ngẫu nhiên của mỗi
công thức. Số liệu thu thập được xử lí bằng phần mềm Excel 2010.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của mặn và AMF đến đặc điểm khí khổng của Thổ sâm cao ly
Mật độ và diện tích khí khổng có vai trò quan trọng trong quá trình chống mặn của
cây (Mohamed & cs., 2020), chúng là những chỉ tiêu quan trọng có liên quan chặt chẽ với
sự thoát hơi nước qua lá (Hameed & cs., 2009). Nghiên cứu mật độ khí khổng trên cây thổ
sâm cho thấy, khí khổng phân bố trên cả hai mặt lá nhưng tập trung chủ yếu ở mặt dưới
của lá. Đây là đặc điểm thuận lợi giúp cây hạn chế được sự thoát hơi nước trong điều kiện
thiếu nước. Mật độ khí khổng ở biểu bì dưới biến động từ 130,69 ± 15,19 (CT3) - 176,95
± 20,22 khí khổng/mm2. Trong điều kiện không tưới muối, mật độ khí khổng tại công
thức bổ sung AMF sai khác không đáng kể so với không bổ sung, tương ứng 138,02 ±
15,85 khí khổng/mm2 (CT2) và 146,50 ± 12,99 khí khổng/mm2 (CT1). Cây trồng thích
nghi trong điều kiện mặn có xu hướng giảm số lượng khí khổng để hạn chế sự thoát hơi
nước. Trong cùng một mức mặn, bón bổ sung AMF đều làm tăng mật độ khí khổng. Đặc
điểm này cho thấy AMF có khả năng làm giảm tác hại của mặn trên cây thổ sâm.
Sự đóng mở khí khổng có vai trò quan trọng với sự giữ nước của cây cũng như hoạt
động quang hợp. Dưới tác động của mặn, khí khổng đóng lại làm giảm nồng độ CO2 trong
tế bào là những nguyên nhân chính gây suy giảm khả năng quang hợp. Sự sụt giảm này
dẫn đến giảm lượng carbohydrate và nồng độ protein. Căng thẳng do muối cũng ảnh
hưởng đến các thành phần quang hợp khác như hiệu quả của RuBisCO để cố định carbon,
và các enzym liên quan đến diệp lục và sinh tổng hợp carotenoid (Demetriou & cs., 2007;
Chaves &cs., 2009). Tỷ lệ dài/rộng tế bào khí khổng là một chỉ tiêu quan trọng quyết định
đến độ đóng mở của lỗ khí. Qua theo dõi kích thước khí khổng tại bảng 1 chúng tôi nhận
thấy, ở các công thức tưới muối (CT3, CT4) tỷ lệ dài/rộng của tế bào khí khổng ở cả hai
bề mặt lá đều cao hơn so với CT1 (đ/c) tăng lên khi tăng nồng độ muối tưới. Để giúp cây
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giữ nước tốt hơn trong điều kiện mặn thì cần tỷ lệ này nhỏ, lỗ khí mở nhỏ. Do đó, khi bổ
sung AMF trong công thức tưới muối (CT5, CT6) đã làm giảm tỷ lệ này, từ đó nâng cao
khả năng chịu mặn của cây thổ sâm.
Bảng 1. Ảnh hưởng của mặn và AMF đến số lượng và kích thước khí khổng của
cây thổ sâm cao ly
Mật độ khí khổng (khí
khổng/mm2)
Công
thức

Kích thước tế bào khí khổng (µm)
Biểu bì trên

Biểu bì trên

Biểu bì dưới

Biểu bì dưới
Chiều dài

Chiều rộng

Chiều dài

Chiều rộng

CT1

75,95 ± 8,14

146,50 ± 12,99

22,39 ± 2,27

12,82 ± 1,88

23,25 ± 2,05

11,20 ±1,84

CT2

71,32 ± 7,77

138,02 ± 15,85

23,59 ± 1,73

12,99 ± 1,74

23,76 ± 2,27

12,05 ± 2,41

CT3

60,91 ± 7,66

130,69 ± 15,19

21,54 ± 1,89

10,00 ± 1,30

21,20 ± 1,80

7,86 ± 2,05

CT4

77,10 ± 8,29

158,06 ± 17,58

21,37 ± 1,86

9,15 ± 1,52

20,34 ± 2,05

7,26 ± 1,43

CT5

67,47 ± 7,87

176,95 ± 20,22

21,71 ± 1,32

11,03 ± 0,81

22,74 ± 1,64

8,12 ± 0,79

CT6

83,66 ± 8,47

169,63 ± 19,99

21,54 ± 1,62

10,43 ± 1,44

22,05 ± 1,62

7,95 ± 1,47

3.2. Ảnh hưởng của mặn và AMF đến cấu tạo giải phẫu lá của Thổ sâm cao ly
Đối với cây thổ sâm cao ly, cấu tạo giải phẫu lá có sự thay đổi khi được bón bổ sung
chế phẩm nấm rễ. Tại CT2, các chỉ tiêu theo dõi đều tăng so với CT1 (tưới nước) ngoài trừ
độ dày của biểu bì. Sự thay đổi đó giúp cây nâng cao khả năng quang hợp, khả năng dẫn
truyền và vận chuyển các chất, thể hiện khả năng sinh trưởng của cây tốt hơn so với đối
chứng.
Lá cơ quan thực vật phản ứng nhanh nhất với các áp lực môi trường khác nhau
(Ahmad & cs., 2016). Trong đó, độ dày lá và độ dày biểu bì là những chỉ tiêu quan trọng
có liên quan đến sự thoát hơi nước của lá cây (Cuni Sanchex & cs., 2010). Để làm giảm sự
thoát hơi nước qua lá và tăng khả năng giữ nước, lá cây cần có phiến lá và biểu bì dày
(Liu, 2005). Đối với thực vật chịu mặn, tăng độ dày biểu bì không chỉ cải thiện hiệu quả
sử dụng nước (WUE) của cây trồng mà còn cung cấp thêm không gian cho sự hấp thụ Na+
trong biểu bì lá (Shabala & cs., 2012). Kết quả nghiên cứu ở bảng 2 cho thấy, tại công
thức tưới muối (CT3, CT4) các đặc điểm giải phẫu lá như độ dày gân lá, độ dày phiến lá,
độ dày biểu bì, độ dày mô giậu và mô xốp đều giảm so với CT1 (tưới nước). Mức độ suy
giảm có xu hướng tăng khi tăng nồng độ muối tưới từ 0,2% (CT3) lên 0,4 % (CT4). Điều
này cho thấy khả năng sinh trưởng, phát triển của cây thổ sâm cao ly bị giảm trong điều
kiện mặn.
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Hình 1. Bó mạch gân chính trong cấu tạo giải phẫu lá thổ sâm cao ly ở các công thức (x40)
Bón bổ sung AMF là lựa chọn phù hợp để giảm tác động tiêu cực của mặn đối với
cây trồng. Theo Atabayeva & cs., (2013), khi cây bị stress do mặn, giảm độ dày của lá có
thể làm giảm khả năng lấy nước của cây. Qua theo dõi chúng tôi nhận thấy, công thức
được bổ sung AMF (CT5, CT6) cho độ dày phiến lá, độ dày mô xốp và mô giậu lớn hơn
so với các công thức tưới muối ở cùng nồng độ (CT3 – tưới muối 0,2% và CT4 – tưới
muối 0,4%) nhưng không có sự thay đổi về độ dày biểu bì. Như vậy, bổ sung AMF giúp
cây lấy nước tốt hơn, sinh trưởng tốt hơn trong điều kiện mặn. Tiềm năng quang hợp của
cây cũng được tối đa hóa khi độ dày lá tăng lên do sự gia tăng nhu mô (Gómez-Bellot &
cs., 2015). Độ dày mô xốp lớn hơn giúp cây lưu trữ các ion và chất thẩm thấu trong cơ thể
thực vật nhằm tăng khả năng chống chịu (Ali & cs., 2009). Tất cả những đặc điểm này
góp phần giải thích vai trò của AMF giảm thiểu tác hại của mặn đến cây thổ sâm cao ly.
Mặn và chế phẩm nấm rễ có ảnh hưởng tới kích thước bó mạch. Trong đó, kích
thước bó gỗ chịu tác động lớn hơn so với bó libe. Bổ sung nấm rễ trong điều kiện không
tưới muối (CT2) làm diện tích bó gỗ và bó libe đều tăng tương ứng 22,93% và 6,55% so
với CT1 (tưới nước), tỷ lệ thuận với độ dày của gân lá và phiến lá, do sự sinh trưởng của
cây tăng lên. Còn phản ứng của cây thổ sâm cao ly trong điều kiện mặn thì cũng làm tăng
kích thước bó gỗ và bó libe so với CT1 nhưng lại tỷ lệ nghịch với độ dày của phiến lá và
gân lá, đó là do cây cần tăng cường khả năng dẫn truyền để đáp ứng lại điều kiện mặn.
Tuy nhiên, trong điều kiện mặn, khi được bổ sung nấm rễ, diện tích bó dẫn lại giảm mạnh,
kích thước bó gỗ giảm 26,04% (CT6) và 21,04% (CT5) so với CT1.
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Bảng 2. Ảnh hưởng của mặn và AMF đến cấu tạo giải phẫu lá Thổ sâm cao ly
Đơn vị: µm
Công
thức

Độ dày gân lá

CT1

Kích thước bó gỗ

Kích thước bó libe

Độ dày biểu bì

Độ dày phiến
lá

Độ dày mô
giậu

Độ dày mô
xốp

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều dài

Chiều rộng

Biểu bì
trên

Biểu bì
dưới

1017,5 ± 45,72

600 ± 25,82

289 ± 21,83

233 ± 13,37

233 ± 17,67

163 ± 13,37

350 ± 13,33

94 ± 3,99

44 ± 5,16

36 ± 5,16

CT2

1137,5 ± 51,71

655 ± 18,41

318 ± 18,74

255 ± 13,54

237 ± 9,49

197 ± 17,03

369 ± 16,63

95 ± 7,07

45 ± 5,27

36 ± 5,16

CT3

1135 ± 45,95

582 ± 23,94

282 ± 13,17

223 ± 22,14

241 ± 11,97

194 ± 13,5

367 ± 30,93

101 ± 7,38

43 ± 4,83

34 ± 5,16

CT4

980 ± 46,84

479 ± 32,59

232 ± 24,40

169 ± 15,95

252 ± 19,32

197 ± 8,23

387 ± 18,89

103 ±13,37

43 ± 4,83

32 ± 4,22

CT5

1002,5 ± 36,23

613 ± 9,49

284 ± 5,16

256 ± 13,5

204 ± 18,97

147 ± 11,6

328 ± 21,5

87 ± 4,83

43 ± 4,83

34 ± 5,16

CT6

995 ± 38,73

626 ± 16,47

300 ± 11,55

255 ± 18,41

198 ± 34,25

141 ± 32,81

313 ± 40,29

90 ± 8,16

42 ± 4,22

33 ± 4,83
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3.3. Ảnh hưởng của mặn và AMF đến cấu tạo giải phẫu rễ của Thổ sâm cao ly
Rễ là cơ quan hút nước của cây và là bộ phận thu hoạch trên cây thổ sâm cao ly.
Do đó, tác động của mặn đến rễ không chỉ ảnh hưởng tới khả năng hút nước mà còn ảnh
hưởng tới năng suất của cây. Là cơ quan đầu tiên bị ảnh hưởng của mặn nên rễ cây thổ
sâm có sự biến đổi lớn về cấu trúc giải phẫu. Trong điều kiện mặn (CT3, CT4), các chỉ
tiêu theo dõi đều giảm so với công thức không tưới muối (CT1). Sự suy giảm tỷ lệ thuận
với sự gia tăng nồng độ muối. Tuy nhiên, do giảm đường kính rễ nên sự hút nước cũng
giảm khi độ mặn tăng lên và do đó làm giảm khả năng quang hợp và tăng trưởng của
cây (Junghans & cs., 2006). Tại công thức không tưới muối, khi được bổ sung AMF
(CT2), các chỉ tiêu theo dõi đều lớn hơn so với CT1. Do đó, cây trồng có thể hấp thụ
nước và dinh dưỡng trong đất tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình chuyển
hóa trong cây.
Bảng 3. Ảnh hưởng của mặn và AMF đến giải phẫu rễ chính của cây
thổ sâm cao ly
Đơn vị: µm
Đường kính rễ

Độ dày lớp
bần

Độ dày nhu mô

Đường kính trụ

Đường kính
trụ/đường kính
rễ

CT1

10972 ± 156,69

88 ± 7,89

989 ± 26,01

8818 ± 129,77

0,80

CT2

15022 ± 201,21

112 ± 6,32

1128 ± 70,05

12542 ± 45,21

0,83

CT3

8440 ± 97,52

67 ± 4,83

835 ± 22,24

6636 ± 111,08

0,79

CT4

6988 ± 181,89

65 ± 5,27

708 ± 26,58

5442 ± 203,4

0,78

Công
thức

CT5

10878 ± 91,14

85 ± 7,07

968 ± 22,51

8772 ± 75,54

0,81

CT6

10026 ± 198

76 ± 6,99

898 ± 26,16

8078 ± 218,37

0,81

Qua bảng 3 chúng tôi nhận thấy, vai trò của AMF đối với giảm thiểu tác hại của
mặn trên cây thổ sâm đã được thể hiện qua cấu trúc giải phẫu rễ. Theo Bùi Thị Cúc &
cs. (2017), cây trồng trong điều kiện thiếu nước cần có đường kính trụ lớn và đường
kính trụ/đường kính rễ cao để tăng khả năng hút nước cho cây. Chỉ tiêu này đạt 0,81
(CT5, CT6) tương ứng với 0,79 tại CT3 (tưới muối 0,2%) và 0,78 tại CT4 (tưới muối
0,4%). Như vậy, bón bổ sung AMF đã giúp rễ cây hút nước tốt hơn trong điều kiện
mặn. Bổ sung AMF làm tăng độ dày lớp bần ở rễ cây thổ sâm cao ly. Độ dày lớp bần ở
CT5, CT6 đạt 85 ± 7,07 µm và 76 ± 6,99 µm, tăng tương ứng 18 µm (CT3) và 11 µm
(CT4). Theo Boughalleb & cs., (2009) làm tăng độ dày biểu bì của rễ làm giảm sự
khuếch tán ion Na+ vào rễ khi cây gặp mặn. Đây có thể xem là cơ chế giảm tác động
mặn của AMF qua cấu tạo giải phẫu rễ cây thổ sâm cao ly.
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Hình 2. Rễ của cây thổ sâm cao ly ở giai đoạn sau gây mặn 30 ngày
3.4. Ảnh hưởng của mặn và AMF đến hình thái giải phẫu thân Thổ sâm cao ly
Thân cây có chức năng dẫn truyền nước và muối khoáng tới các bộ phận trong cây.
Cấu tạo giải phẫu của thân liên quan mật thiết với khả năng chịu chống chịu trong điều
kiện thiếu nước. Kết quả nghiên cứu ở bảng 4 cho thấy, đường kính thân cây thổ sâm tại
CT tưới muối (CT3, CT4) giảm so với CT1. Thay đổi về kích thước thân đã làm giảm độ
dày mô dày và độ dày nhu mô, mức độ suy giảm ở CT3 cao hơn so với CT4. Kết quả
nghiên cứu của Rodriguez & cs., (2012) cho thấy, tăng độ dày của thân có thể làm tăng
dung lượng lưu trữ giúp cây giữ nước tốt hơn, khắc phục được bất lợi dưới dưới tác động
của mặn. Điều này phù hợp với cơ chế thích ứng của cây thổ sâm khi tăng nồng độ muối
tưới từ 0,2% (CT3) lên 0,4% (CT4).
Bảng 4. Ảnh hưởng của mặn và AMF đến giải phẫu thân trưởng thành của cây
thổ sâm cao ly
Đơn vị: µm
Công thức

Đường kính
thân

Độ dày mô dày

Độ dày nhu mô

Số bó dẫn

Đường kính trụ

CT1

4887,5 ±177,66

148,97 ± 15,73

514 ± 11,74

11,3 ± 1,16

2887,5 ± 98,07

CT2

5395 ± 172,46

170,51 ± 15,47

650 ± 28,67

11,4 ± 1,07

3312,5 ± 98,07

CT3

4230 ± 99,16

119,49 ± 11,07

488 ± 20,44

11,2 ± 0,92

2877,5 ± 109,58

CT4

4287,5 ± 136,55

132,82 ± 12,91

495 ± 13,54

11,5 ± 1,43

3080 ± 59,86

CT5

4715 ± 99,44

127,44 ± 12,72

496 ± 16,47

11,7 ± 0,67

3190 ± 85,96

CT6

4490 ± 150,59

129,23 ± 11,37

507 ± 20,03

11,7 ± 1,25

3205 ± 66,46

Trong điều kiện mặn, đường kính trụ ở mức mặn 0,2% (CT3) giảm nhẹ so với CT1
tương ứng 2877,5 ± 109,58 µm và 2887,5 ± 98,07 µm. Tuy nhiên, ở mức mặn 0,4% (CT4)
đường kính trụ tăng 192,5 µm so với CT1. Theo Rewald & cs., (2011) kích thước trụ giảm
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đồng nghĩa với việc giảm sự hấp thụ nước mặn bằng xylem và giảm lượng nước thất thoát
qua quá trình thoát hơi nước. Từ đó cho thấy, cây thổ sâm cao ly có thể thích ứng trong
điều mặn nhẹ (CT3). Ở mức mặn cao hơn (CT4) cây có phản ứng tăng kích thước trụ,
giúp cây dẫn truyền nước tốt hơn trong điều kiện mặn.
Trong điều kiện không có muối (CT1), bổ sung nấm rễ đã làm thay đổi cấu tạo giải
phẫu rễ và lá giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nước ở cây thổ sâm cao ly. Tuy nhiên, với
cấu tạo giải phẫu thân, khi bón bổ sung nấm rễ các chỉ tiêu theo dõi đều giảm so với CT1.
Trong điều kiện mặn, bổ sung nấm rễ (CT5, CT6) đã làm giảm tác động của mặn trên cây
thổ sâm cao ly qua sự thay đổi về cấu tạo giải phẫu rễ. Các chỉ tiêu theo dõi đều có tăng
cao hơn so với công thức không được bổ sung phân bón, ngoại trừ chỉ tiêu độ dày mô dày.
Trong đó, độ dày nhu mô và đường kính trụ phản ứng rõ nhất, mức thay đổi đó giúp cây
dự trữ và vận chuyển nước tốt hơn trong điều kiện mặn.

Hình 3. Hình thái giải phẫu thân trưởng thành qua các công thức (x4)
4. KẾT LUẬN
Stress mặn đã làm thay đổi cấu trúc giải phẫu thân, lá, rễ của cây thổ sâm cao ly.
Tưới NaCl từ 0,2-0,4%, đã làm giảm kích thước các chỉ tiêu theo dõi, từ đó làm giảm khả
năng hút, vận chuyển nước và muối khoáng trong cây. Ở mức mặn nhẹ (tưới NaCl
0,2%) cây thổ sâm có những biến đổi về cấu tạo giải phẫu để thích nghi như: giảm mật độ
và kích thước khí khổng, tăng độ dày gân lá và đường kính trụ thân. Bên cạnh đó, những
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biến đổi về mặt giải phẫu khi được bón bổ sung nấm rễ AMF giúp cây trao đổi nước thuận
lợi trong điều kiện thường và giảm thiệt hại của mặn đối với cây thổ sâm cao ly.
LỜI CẢM ƠN: Cảm ơn dự án Việt Bỉ đã hỗ trợ kinh phí giúp hoàn thành kết quả nghiên
cứu này.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ
THUẬT TRỒNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN
VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY SÂM LAI CHÂU (Panax vietnamensis var
fuscidicus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai) TẠI LAI CHÂU
Trần Thị Kim Hương1, Hà Thị Thanh Bình2, Nguyễn Mai Thơm2, Đào Thu Huế3
Tác giả liên hệ: kimhuongkhcn@gmail.com
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời vụ, mật độ, độ che sáng và độ
cao vùng trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của củ sâm Lai Châu
(Panax vietnamensis var. Fuscidiscus) được trồng tại huyện Mường Tè,Lai Châu. Thí
nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại. Bố trí 5 thời vụ
trong năm: tháng 1,2,3, 9,10, kết quả đều cho thấy thời vụ trồng tháng 9 và tháng 10 cây
giống có khả năng sinh trưởng khỏe và cho năng suất lý thuyết năm thứ 6 khá (24,98 25,31 tạ/ha). Công thức trồng ở độ cao 2.000m tạo điều kiện tốt nhất cho cây sinh
trưởng, tạo sinh khối và chất lượng dược liệu so với độ cao 1.500m và 1.000m, đường
kính củ trung bình của các công thức bố trí trên độ cao 2000m đạt 2,36 mm, năng suất
lý thuyết đạt 29,40 tạ/ha. Các kết quả ở độ che sáng cao (>90%) đều cho thấy sức sinh
trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao, đạt 2,73mm về đường kính củ, năng suất lý thuyết
đạt 28,02 tạ/ha. Khoảng cách trồng từ 25*30 cm, 30*30 cm hoặc 35*30 cm cho hiệu
quả kinh tế tốt nhất vì tiết kiệm quỹ đất và tạo năng suất khá.
Từ khóa: Thời vụ trồng, độ cao trồng độ che sáng, mật độ trồng,sâm Lai Châu (Panax
vietnamensis varfuscidicus).
Effects of cultivation techniques on growth and yield of Laichau ginseng
(Panax vietnamensis var fuscidicus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai) in Laichau
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effect of season, density, shade and height of
growing areas on the ability of growth, development, yield and quality of medicinal
herbs of Lai Chau ginseng (Panax vietnamensis var. Fuscidiscus ) planted in Muong Te
- Lai Chau. The experiment was arranged in a full random block style, 3 times repeated.
Nghiên cứu sinh khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Giảng viên khoa Nông học – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
3
Trạm cây thuốc SaPa – Viện dược liệu
1
2
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Arrangement of 5 seasons in the year: January 1, 2, 9 and 10, the results show that the
planting season in September and October seedlings are able to grow well and give a
good theoretical capacity in the 4th year (24.98 - 25.31 quintals / ha). The formula
grown at a height of 2,000m creates the best conditions for plants to grow, create
biomass and medicinal quality compared to the height of 1,500m and 1,000m, the
average tuber diameter of the formulas arranged on elevation. 2000m reached 2.36 mm.
The results at high shading (> 90%) all showed good growth, less pests, high yield,
reached 2.73mm in tuber diameter, theoretical yield reached 28.02 quintal / ha. The
distance of planting 25*30 cm, 30*30 cm or 35*30 cm gives the best economic
efficiency because of saving land fund and creating good productivity.
Keywords: height, lightness, density, yield, Lai Chau ginseng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sâm Lai Châu là một thứ (bậc phân loại dưới loài) của sâm Ngọc Linh, theo Sách
Đỏ Việt Nam (2007) đây là nguồn gen đặc biệt quý hiếm đối với Việt Nam và thế giới,
Chúng có vùng phân bố hẹp trên dãy núi Pu Si Lung và lân cận (Mường Tè và Tây Sìn
Hồ, giáp biên giới với Trung Quốc) và dãy núi Pu Sam Cáp nằm giữa các huyện Sìn Hồ
và Tam Đường với Thành phố Lai Châu, bị người dân bản địa khai thác, sử dụng làm
thuốc và bán sang Trung Quốc, chúng bị đe doạ tuyệt chủng ở mức độ trầm trọng (CR)
(Phan Kế Long và cộng sự, 2013). Sâm Lai Châu có giá trị kinh tế khoảng 20-70 triệu
đồng mỗi kilogam (Phạm Quang Tuyến và công sự, 2016). Thành phần saponin phong
phú với 52 loại hoạt chất quý hiếm tương tự như sâm Ngọc Linh (Đỗ Thị Hà và cs,
2016). Hiện nay chưa có nghiên cứu công bố quy trình trồng, chăm sóc cây sâm Lai
Châu. Nghiên cứu bước đầu thực hiện thí nghiệm ảnh hưởng của các yếu tố khoảng
cách, cao trình trồng, thời vụ và độ che sáng đến sinh trưởng và năng suất củ của cây
sâm Lai Châu.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện tại bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè
tỉnh Lai Châu từ 10/2015 – 09/2018, thí nghiệm về độ cao bố trí 1000, 1500, 2000m so
với mặt nước biển (Riêng thí nghiệm xác định ảnh hưởng độ cao vùng trồng cao trình
1000m được thực hiện tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu). Cây sử dụng
trong các thí nghiệm là cây từ hạt, đạt 2 tuổi. Các công thức khác bố trí tại độ cao
1500m, che sáng 75-90%, thời vụ trồng tháng 9, độ dầy mùn mặt luống 10cm, độ cao
luống 30cm, mật độ 30×30cm.
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Thí nghiệm một nhân tố, bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ. Với 3 lần nhắc
lại, diện tích ô thí nghiệm là 10m2, phương pháp lấy mẫu theo đường chéo góc, dung
lượng mẫu: 30 mẫu.
Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển,
năng suất cây sâm lai châu
+ TV1: trồng 15/2
+ TV2: trồng 15/3 (đ/c)
+ TV3: trồng 15/4
+ TV4: trồng 15/9
+ TV5: trồng 15/10
Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cao vùng trồng so với mực nước
biểnđến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây Sâm Lai Châu
+ ĐC 1: 1000m
+ ĐC2: 1500m (đ/c)
+ ĐC3: 2000m.
Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng khoảng cách trồng đến sinh trưởng, phát
triển, năng suất cây Sâm Lai Châu
Trồng thuần loài trong vườn, được đánh luống cao 30 cm, trồng theo 4 công
thức như sau:
+ KC1: Khoảng cách 25x30cm, mật độ 12 cây/m2
+ KC2: Khoảng cách 30x30cm, mật độ 9 cây/m2
+ KC3: Khoảng cách 35x30cm, mật độ 8cây/m2
+ KC4:

Khoảng cách 40x30cm, mật độ 6cây/m2

Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ che phủ ánh sáng đến sinh trưởng,
phát triển, năng suất cây Sâm Lai Châu
+ CS1: Che 50% độ che sáng;
che sáng.

+ CS2: Che 75% độ che sáng; + CS3: Che 90% độ

Vật liệu che sáng: lưới đen với độ che nắng có sẵn 50%, 75% và 90%, chiều cao
mái che 2m.
Các chỉ tiêu theo dõi
* Chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng
- Tỷ lệ sống: tỷ lệ cây mọc lá mới vào thời điểm đo vào tháng 3-4 năm sau.
- Chiều cao cây (cm): đo từ mặt đất đến đầu mút cao nhất của lá
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- Đường kính tán lá (cm): đo tại hai đường chéo góc trên tán cây, tính giá trị trung bình.
* Chỉ tiêu theo dõi về năng suất
- Chiều dài củ (cm): đo từ phần tiếp giáp giữa củ và thân ngầm đến hết chiều dài củ
- Đường kính củ (cm): đo bằng thước Panme tại vị trí lớn nhất của củ
- Năng suất cá thể (g/củ) = cân khối lượng củ khi thu hoạch của một cây.
- Năng suất lý thuyết (kg/ha) = năng suất cá thể x

mật độ cây/m2 x 10.000.

Các số liệu được phân tích và xử lý theo chương trình Excel và IRRISTAT 5.0.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng sinh trưởng, năng suất của cây Sâm
Lai Châu
Mỗi thời kỳ sinh trưởng cây yêu cầu ngưỡng nhiệt độ khác nhau, ảnh hưởng trực
tiếp tới khả năng mọc mầm, ra rễ, sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất củ
cũng như năng suất dược liệu. Yêu cầu nhiệt độ thích hợp từ 180C đến 200C. Thời điểm
trồng đầu năm cây vẫn giữ được thân lá, rễ hình thành mới và tiếp tục phát triển với
những cây khỏe, sau đó trải qua mùa mưa gây ảnh hưởng xấu cho cây và lụi vào tháng
10-12, đến tháng 1-2 năm sau mới bắt đầu ra thân và lá mới. Tỷ lệ sống của các công thức
thí nghiệm dao động từ 64,16 – 80,24%, trồng tháng 9 đến tháng 10 cho tỷ lệ cây sống
cao, hình thành thân giả và lá vào đầu năm sau, cây sinh trưởng khá, tạo điều kiện tốt nhất
để hình thành năng suất, đường kính củ cao nhất ở TV4 đạt 2,88 cm. cây. Kết quả hoàn
toàn đồng nhất với kết quả nghiên cứu phát triển Sâm Ngọc Linh của tác giả (Nguyễn Bá
Hoạt và cs, 2010). Sau năm thứ 2 cây sinh trưởng dần ổn định, năng suất cá thể ít biến
động do thời vụ trồng, đến tuổi thứ 6 năng suất cá thể đạt từ 23,26 – 25,31 g/cây.
Bảng 1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến thời gian bật mầm và tỷ lệ sống của cây
sâm Lai Châu
STT

Thời gian từ trồng đến xuất hiện lá

Tỷ lệ cây sống (%)

mới (ngày)
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TV1

390

71,43

TV2

365

66,54

TV3

335

64,16

TV4

200

80,24

TV5

180

79,72

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và năng suất sâm Lai Châu
tại năm thứ 4 sau trồng
STT

Chiều cao
cây (cm)

Đường kính
tán lá (cm)

Đường
kính củ
(cm)

Chiều dài
củ (cm)

NS cá thể
(g/cây)

Năng suất lý
thuyết
(tạ/ha)

TV1

32,10

35,68

2,07

7,24

25,85

23,26

TV2

34,54

33,13

2,13

6,53

26,56

23,09

TV3

33,89

32,65

2,09

7,14

26,23

23,60

TV4

36,88

38,89

2,88

7,94

27,76

24,98

TV5

35,11

39,20

2,54

7,51

28,13

25,31

LSD0,05

3,30

2,75

0,48

1,17

2,64

CV%

5,1

4,1

11,6

8,5

5,0

3.2. Ảnh hưởng của độ cao vùng trồng đến khả năng sinh trưởng và năng suất của
sâm Lai Châu
Các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất khi trồng ở độ cao 2000m đều cho các kết
quả cao hơn. Do đặc điểm thích nghi của Sâm Lai Châu ở vùng có khí hậu lạnh và ẩm
nên công thức ĐC3 cho năng suất lý thuyết đạt 29,40 tạ/ha, vùng phân bố tự nhiên của
sâm còn tìm thấy ở độ cao 2500-3000m, thí nghiệm ở độ cao 1000m (tại thành phố Lai
Châu) có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 2-5oC, năng suất cá thể và năng suất lý thuyết
giảm mạnh, kết quả thể hiện tại bảng 3. Tuy nhiên, kết quả điều tra thực tế thì chi phí
sản xuất ở độ cao vùng trồng có độ cao từ 2000m cao hơn so với các vùng trồng
1500m và 1000m, vì vậy nên chọn độ cao vùng trồng 1500 m để cho hiệu quả kinh tế
cao nhất.
Bảng 3. Ảnh hưởng của độ cao vùng trồng đến sinh trưởng, năng suất sâm Lai
Châu tại năm thứ 4 sau trồng
STT

Chiều cao
cây (cm)

Đường kính
tán lá (cm)

Đường kính
củ (cm)

Chiều dài
củ (cm)

NS cá thể
(g/cây)

Năng suất lý
thuyết (tạ/ha)

ĐC1

30,62

29,02

2,05

5,76

27,43

24,68

ĐC2

32,51

32,11

2,11

5,88

28,43

25,59

ĐC3

32,85

34,23

2,36

6,89

32,67

29,40

LSD0,05

3,30

4,53

0,41

0,69

3,90

CV%

5,1

6,3

8,4

4,9

7,2
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3.3. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến sinh trưởng và năng suất của sâm Lai
Châu tại năm thứ 4 sau trồng
Mật độ trồng thích hợp là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển
và khả năng hình thành năng suất của cây. Khoảng cách thưa cây ít phải cạnh tranh dinh
dưỡng nên các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất cá thể tại năm thứ 4 cao hơn khi trồng ở
khoảng cách dày.
Năng suất cá thể tăng khi khoảng cách trồng tăng, tuy nhiên khi tăng khoảng
cách thì mật độ cây/ha giảm nên năng suất lý thuyết có xu hướng giảm. Kết quả nghiên
cứu hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu về kỹ thuật trồng và quy hoạch phát triển
cây sâm Ngọc Linh tại Kon Tum của Nguyễn Bá Hoạt và cs (2010), tuy nhiên Sâm Lai
Châu có thời gian tích lũy dinh dưỡng dài nên sự cạnh tranh về dinh dưỡng giữa các cá
thể là không lớn, ở khoảng cách 25*30 cm, 30*30 cm và 35*30 cm năng suất cá thể cho
sự sai khác là không có ý nghĩa vì vậy trong thực tế để chọn củ to có thể bố trí trên 3
công thức KC2, KC3, KC4 tùy từng điều kiện cụ thể của vùng trồng.
Bảng 4. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến sinh trưởng và năng suất của sâm
Lai Châu tại năm thứ 4 sau trồng
STT

Chiều cao
cây (cm)

Đường kính
tán lá (cm)

Đường
kính củ
(cm)

Chiều dài
củ (cm)

NS cá thể
(g/cây)

NSLT
(tạ/ha)

KC1

30,12

30,12

2,06

4,95

16,57

19,88

KC2

32,01

32,01

2,15

5,11

25,86

23,27

KC3

32,97

34,38

2,32

5,26

29,24

23,39

KC4

33,14

35,77

2,41

5,49

30,02

18,01

LSD0,05

2,68

4,62

0,21

1,10

3,40

CV%

4,2

7,0

4,8

10,5

6,8

3.4. Ảnh hưởng của độ che sáng đến sinh trưởng và năng suất của sâm Lai Châu

Đặc điểm đặc trưng của loài trong chi Panax.L là ưa bóng, thích hợp trồng
dưới tán rừng. Vì vậy, khi tăng độ che sáng cho thấy các chỉ tiêu về: chiều cao cây,
đường kính tán, đường kính củ, năng suất cá thể….đều tăng rõ rệt. Ở năm thứ 4, độ
che sáng 90% cho đường kính củ lớn (2,73 cm) và dài (5,85 cm) đồng thời năng
suất lý thuyết đạt 28,02 tạ/ha, năng suất cá thể cao nhất đạt 31,13 g/cây ,sự sai khác
về năng suất cá thể với các công thức che sáng 50%, 75% là có ý nghĩa. Có thể thấy
khi tăng độ che sáng thì các chỉ tiêu về năng suất đều có xu hướng tăng mạnh.
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Bảng 3.5 Ảnh hưởng của độ che sáng đến sinh trưởng và năng suất của sâm Lai
Châu tại năm thứ 4 sau trồng
STT

Chiều cao cây
(cm)

Đường kính
tán(cm)

Đường kính
củ (cm)

Chiều dài
củ(cm)

NS cá thể
(g/cây)

NSLT
(tạ/ha)

CS1

26,06

29,13

1,85

4,11

16,17

14,55

CS2

30,42

31,72

2,11

5,02

26,24

23,62

CS3

33,82

36,27

2,73

5,85

31,13

28,02

LSD0,05

4,04

4,23

0,45

1,17

4,36

CV%

5,9

5,8

8,8

8,5

1,1

13,7

4. KẾT LUẬN
Mật độ, thời vụ, mức độ che sáng, độ cao vùng trồng ảnh hưởng trực tiếp đến sự
sinh trưởng và năng suất của sâm Lai Châu. Trong đó khi trồng vào thời vụ cuối năm từ
tháng 9 đến tháng 10 (sau thời điểm thu hạt và xử lý hạt) được trồng ở vùng có độ cao
từ 1500-2000 m, độ che sáng trên 90% với mật độ 25*30 cm, 30*30 cm hoặc 35*30 cm
là điều kiện tốt nhất để nâng cao được tỷ lệ sống, tăng khả năng sinh trưởng và hình
thành năng suất.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu đã xác định được các biện pháp kỹ thuật thu hái, xử lý quả, bảo quản hạt
giống, biện pháp gieo hạt và giá thể giúp nâng cao khả năng nảy mầm và sinh trưởng của
Sâm Lai Châu. Các thí nghiệm được thực hiện tại bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sử, huyện
Mường Tè tỉnh Lai Châu, từ 10/2015-9/2018, theo phương pháp của Nguyễn Thị Lan và
Phạm Tiến Dũng (2005). Kết quả cho thấy hạt giống sâm Lai Châu thu hái khi quả chín đỏ
có khả năng nảy mầm và sinh trưởng tốt. Hạt sau khi thu hái được đãi vỏ quả trước khi
đem gieo có thời gian nảy mầm nhanh hơn và sinh trưởng tốt hơn không đãi. Hạt giống
bảo quản dưới lớp cát ẩm (75 - 80%), sâu 50 cm hoặc trong điều kiện lạnh 50C cho tỷ lệ
nảy mầm cao, cây con sinh trưởng tốt hơn bảo quản trong đất. Độ sâu gieo hạt phù hợp là
4 - 5 cm. Gieo hạt trong khay trong vườn ươm có mái che có khả năng nảy mầm và sinh
trưởng tốt hơn trên đất dưới tán rừng tự nhiên. Giá thể gieo hạt gồm 50% đất rừng + 50%
mùn núi cho khả năng nảy mầm và sinh trưởng tốt hơn sử dụng toàn bộ đất rừng hoặc toàn
bộ mùn núi. Các biện pháp kỹ thuật này có hiệu quả nhân giống tốt hơn rõ rệt so với
phương pháp gieo hạt truyền thống đang áp dụng, chủ yếu là hạt được gieo trực tiếp lên
đất dưới tán rừng ngay sau khi thu hái.
Từ khóa: Kỹ thuật thu hái, gieo giống, nảy mầm, sinh trưởng, sâm Lai Châu.
EFFECTS OF SOME PROGAGATION TECHNIQUES ON GERMINATION
AND GROWTH RATE OF LAI CHAU GINGENG SEEDLINGS
ABSTRACTS
The study was conducted to identify technical measures such as fruit harvesting and
processing, seed storage, seed sowing and growing methods to improve the germination
and grow rate of the seedlings. The experiments were conducted in Sin Chai B village, Pa
Ve Su commune, Muong Te district, Lai Chau province, from October 2015 to September
2018, following the methods of Nguyen Thi Lan and Pham Tien Dung (2005). The results
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showed that seeds of the Lai chau ginseng collected when the fruits were red ripen, with
black spots at the top were able to germinate and grow best. Seeds collected after picking
are treated by removing the seed cover before sowing and had a faster germination time
and better growth than without treatment. Seeds preserved under moist sand (75-80%), 50
cm deep or in cold conditions 50C had better germination and growth rate of the seedlings
than stored in soil. Seeds sowed at a depth 4-5 cm showed the best germination and
growth rate. Seeds sowed in a tray in a covered nursery by nilon net had better germinate
and grow rate than on soil under the canopy of natural forest. The seeding medium
consists of 50% forest soil + 50% mountain humus showed better germination and
growth rate than using all soil under forest or all mountain humus. These technical
measures perfomred effective propagation, better than the traditional method, mainly
directly sowed seeds on the soil under forest canopy immediately after collection.
Keywords: Techniques of harvesting, sowing, germinating, growing, Lai Chau ginseng.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis L var. fuscidiscus) thuộc chi Panax có tên gọi
địa phương là “Tam thất hoang Mường Tè”, “Tam thất rừng”, “Tam thất đen”. Theo
phân loại, sâm Lai Châu là một thứ mới, bậc phân loại dưới loài của sâm Ngọc Linh
(Panax vietnamensis Ha & Grushv.) (Nguyễn Thị Phương Trang và cs, 2011). Sâm Lai
Châu được tìm thấy trên dãy núi Pu Si Lung (Mường Tè và Tây Sìn Hồ) và dãy núi Pu
Sam Cáp (giữa huyện Sìn Hồ và Tam Đường), có độ cao trên 1.500 m so với mặt nước
biển. Sâm Lai Châu ưa ẩm, phát triển tốt trên đất nhiều mùn, đất thoát nước, độ tàn che
khoảng 0,7. Ngoài ra, cây này còn được tìm thấy ở Vân Nam -Trung Quốc (Shu Zhu và
cs, 2003).
Theo Sách Đỏ Việt Nam (Nguyễn Tiến Bân 1996), Sâm Lai Châu nguồn gen đặc
biệt quý hiếm của nước ta và thế giới. Tất cả các bộ phận của cây đều có thể dùng làm
thuốc. Thân rễ thường được dùng làm thuốc bổ, cầm máu, tăng cường sinh lực, chống
stress. Lá, nụ hoa dùng làm trà uống có tác dụng kích thích tiêu hoá, an thần. Tại hội
thảo “Bảo tồn và phát triển sâm Lai Châu tại huyện Mường Tè”, saponin được xác định
là nhóm hợp chất chính trong thân rễ (Đỗ Thị Hà và cs, 2016). Ngoài ra còn có mặt các
nhóm chất acid hữu cơ, đường khử, acid amin, sterol và chất béo. Từ lâu, người dân địa
phương đã biết khai thác sử dụng sâm Lai Châu, nhưng hiện nay do giá trị kinh tế rất
lớn nên cây Sâm ngoài tự nhiên gần như bị khai thác cạn kiệt, đang bị đe doạ tuyệt
chủng ở mức độ nghiêm trọng (CR) (Phan Kế Long và cs, 2013). Do đó, việc nghiên
cứu nhân giống, gây trồng nhằm bảo tồn và phát triển cung cấp nguyên liệu làm thuốc là
một trong những hướng đi cần thiết.
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Đã có nhiều nghiên cứu phát triển nguồn gen Sâm Ngọc Linh, trong đó một số
nghiên cứu về nhân giống đã được thực hiện trong những năm gần đây. Nhân giống sâm
bằng hạt là phương pháp sử dụng phổ biến (Lê Thanh Sơn và cs., 2003; Nguyễn
Thượng Dong, 2007; Trần Thị Liên, 2011). Thử nghiệm về gieo hạt trong túi bầu PE và
trên luống đất vườn ươm cũng đã được thực hiện và cho thấy tỷ lệ nảy mầm ở túi bầu
PE cao hơn không đáng kể (Nguyễn Thượng Dong và cs (2007). Tuy nhiên, các nghiên
cứu về sâm Lai Châu còn rất ít. Kinh nghiệm gieo trồng theo phương pháp truyền
thống thì sau khoảng 150 - 180 ngày hạt mới bắt đầu mọc mầm do hạt có thời gian ngủ
nghỉ dài (5 - 6 tháng). Thời gian hạt nằm trong đất sẽ chịu tác động của các điều kiện
ngoại cảnh không thuận lợi hoặc bị nhiều tác nhân sinh vật phá hại, dẫn đến làm giảm
khả năng mọc mầm, sức sống của cây giống . Vì vậy, việc nghiên cứu các phương pháp
bảo quản hạt giống ngay sau khi thu hoạch, gieo trồng có ý nghĩa không những nâng
cao hệ số nhân giống và sản xuất giống tốt để phát triển cây sâm quý hiếm này.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu nghiên cứu
Hạt giống sâm Lai Châu cho mỗi thí nghiệm được thu từ 25/8 đến 5/10/2015 tại
Mường Tè, Lai Châu. Hạt thu từ những cây mẹ trên 3 năm tuổi có hình dáng đẹp, chiều
cao cây trên 30 cm, sức sinh trưởng khá, tán lá rộng, lá đều, không sâu bệnh, quả có vỏ
màu chín đỏ hạt chắc.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Bố trí thí nghiệm
Các thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp của
mỗi công thức gồm 50 hạt. Các thí nghiệm như sau:
1) Thí nghiệm ảnh hưởng của biện pháp thu hái và xử lý quả giống đến tỷ lệ mọc mầm và
sinh trưởng của cây.
Thí nghiệm sử dụng hạt giống chưa qua ngủ nghỉ, gồm 4 công thức:
+ THXL1: quả thu hái đại trà (cả quả chín lẫn quả xanh), không đãi vỏ (đối chứng)
+ THXL2: quả thu hái đại trà (cả quả chín lẫn quả xanh), có đãi vỏ
+ THXL3: quả thu hái chọn lọc (quả chín có chấm đen), không đãi vỏ
+ THXL4: quả thu hái chọn lọc (quả chín có chấm đen), có đãi vỏ
2) Thí nghiệm ảnh hưởng của phương pháp bảo quản hạt giống đến tỷ lệ mọc mầm và
sinh trưởng của cây.
Thí nghiệm gồm 3 công thức:
+ BQ1: hạt được đem gieo ngay trên vườn (đối chứng).
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+ BQ2: hạt giống được bảo quản trong cát (độ ẩm từ 75 - 80%) trong nhà 150 ngày ở
độ sâu 50 cm.
+ BQ3: hạt giống được bảo quản trong kho lạnh (nhiệt độ 50C) 150 ngày.
3) Thí nghiệm ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến tỷ lệ mọc mầm và sinh trưởng của cây
con
Hạt giống sử dụng cho thí nghiệm chưa qua thời gian ngủ nghỉ, gồm 4 công thức:
+ ĐS1: gieo sâu 2 cm
+ ĐS2: gieo sâu 3 cm
+ ĐS3: gieo sâu 4 cm
+ ĐS4: gieo sâu 5cm
4) Thí nghiệm ảnh hưởng của phương pháp gieo hạt trên đất dưới tán rừng và trong khay
trong vườn ươm có mái che đến tỷ lệ mọc mầm và sinh trưởng của cây giống
Hạt giống sử dụng cho thí nghiệm chưa qua thời gian ngủ nghỉ, gồm 2 công thức:
+ CS1: gieo hạt trên đất dưới tán rừng tự nhiên có độ che phủ từ 75 - 90% ánh sáng tán
xạ (đối chứng);
+ CS2: gieo hạt vào lỗ khay nhựa (kích thước 60 × 45 cm) ở độ sâu 4 cm, đặt khay
trong vườn ươm có mái che là lưới nilon có cường độ ánh sáng tương tự như dưới tán
rừng.
5) Thí nghiệm ảnh hưởng của giá thể gieo hạt đến tỷ lệ mọc mầm và sinh trưởng của cây
trong vườn ươm có mái che
Hạt sử dụng cho thí nghiệm chưa qua thời gian ngủ nghỉ, gồm 3 công thức:
+ GT1: 100% đất rừng tự nhiên (đ/c)
+ GT2: 100% mùn núi
+ GT3: 1/2 đất rừng tự nhiên + 1/2 mùn núi
* Kỹ thuật gieo và chăm sóc các thí nghiệm:
Hạt trước khi đem gieo được ngâm 10 phút trong dung dịch KMnO4 nồng độ
0,05%. Giá thể gieo hạt bao gồm 1/2 đất mùn tự nhiên + 1/2 đất mùn núi (trừ thí nghiệm
về giá thể). Các thí nghiệm được thược hiện trong vườn ươm có điều kiện mát, ẩm, gần
nguồn nước, thoát nước tốt, được quây lưới nylon xung quanh cao từ 60 đến 100 cm
chống động vật phá hoại.
Sau khi gieo xong, mặt luống được phủ bằng cỏ tranh và lá cây để giữ ẩm cho cây
trong mùa khô. Sang đầu mùa xuân khi cây bắt đầu mọc mầm, vật liệu che phủ trên mặt
luống được dỡ bỏ. Định kỳ kiểm tra, làm cỏ đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt, đồng đều.
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2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi
Các thí nghiệm được theo dõi, đo đếm số liệu định kỳ 10 ngày/lần. Các chỉ tiêu đo
đếm gồm:
* Chỉ tiêu về nảy mầm
- Tỷ lệ hạt mọc mầm (%) = (tổng số hạt mọc mầm/ tổng số hạt gieo) × 100
- Tỷ lệ hình thành cây con (%) = (tổng số cây con/ tổng số hạt gieo) × 100
- Thời gian mọc mầm (ngày): tính từ khi gieo đến khi đạt 10% số hạt mọc mầm.
- Hệ số nhân giống = tổng số hạt/cây × tỷ lệ hạt mọc mầm × tỷ lệ hình thành cây con
(lần).
* Chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng, của cây
- Chiều cao cây (cm): đo từ mặt đất đến điểm cao nhất của lá
- Đường kính thân (mm): đo bằng thước panme, cách mặt đất 3cm
- Kích thước lá kép (đo lá trưởng thành), mỗi cây đo hai lá: Chiều dài lá (cm): đo từ
gốc cuống lá đến ngọn lá dài nhất; Chiều rộng lá (cm): đo vị trí rộng nhất giữa các lá chét
- Đường kính tán lá (cm): đo tại hai đường chéo góc trên tán cây, tính giá trị trung
bình.
2.3. Xử lý số liệu
Phân tích phương sai (ANOVA) được sử dụng để kiểm tra sự sai khác ý nghĩa về
chỉ tiêu theo dõi trong các công thức thí nghiệm. LSD được tính toán để so sánh sai khác
của chỉ tiêu theo dõi giữa các công thức thí nghiệm. Chương trình Irristart 5.0 được sử
dụng để phân tích ANOVA và tính LSD.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của phương pháp thu hái và xử lý quả giống đến tỷ lệ mọc mầm và
sinh trưởng của cây
Số liệu thu được tại bảng 01 cho thấy thời gian mọc mầm của cây ở THXL3 và
THXL4 (thu quả chín có chấm đen) là 166 đến 173 ngày, trong khi đó THXL1 và THXL2
(thu cả quả chín và quả xanh) có thời gian mọc mầm trung bình kéo dài từ 179 đến 184
ngày, dài hơn từ 11 đến 13 ngày. Tại THXL3 và THXL4 hầu hết các quả đã thu hoạch đã
chín, đảm bảo quá trình chín sinh lý của hạt giống, nên khi gieo hạt đã có thời gian ngủ
nghỉ ngắn hơn, đồng thời khả năng mọc mầm được tăng cao rõ rệt, sức sống của cây con
cũng cao hơn so với các công thức thu hái đại trà.
Tỷ lệ mọc mầm ở công thức THXL3 và THXL4 cao hơn rõ rệt so với công thức
THXL2 và đối chứng, lần lượt là 88,4 và 89,6% so với 46,1 và 52,2%. Tỷ lệ hình thành
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cây con cũng cao hơn rõ rệt, lần lượt là 84,4 và 84,5% so với 37,3 và 40,9%, từ đó dẫn đến
hệ số nhân giống cao hơn rõ rệt, 10,5 và 9,9% so với 2,05 và 2,56%.
Khi so sánh giữa THXL3 và THXL4 cho thấy, thời gian nảy mầm của công thức
THXL4 ngắn hơn so với công thức THXL3, còn các chỉ tiêu khác như tỷ lệ mọc mầm, tỷ
lệ hình thành cây con và hệ số nhân giống không có sự sai khác rõ rệt giữa 2 công thức.
Tương tự, thời gian mọc mầm của công thức THXL2 ngắn hơn rõ rệt so với đối chứng;
các chỉ tiêu khác như tỷ lệ mọc mầm, tỷ lệ hình thành cây con và hệ số nhân của công thức
THXL2 cũng thấp hơn so với đối chứng. Như vậy có thể thấy, việc đãi vỏ khi gieo hạt có
tác động rút ngắn thời gian nảy mầm của hạt.
Bảng 01. Ảnh hưởng của phương pháp thu hái và xử lý quả giống đến tỷ lệ
mọc mầm của hạt và cây con (sau gieo 7 tháng)
STT

Công thức

Thời gian gieo đến mọc
mầm (ngày)

Tỷ lệ mọc
mầm (%)

Tỷ lệ hình thành cây Hệ số nhân giống
con (%)
(lần)

1

THXL1 (đ/c)

184

52,2

40,9

2,56

2

THXL2

179

46,1

37,3

2,05

3

THXL3

173

88,4

84,4

9,90

4

THXL4

166

89,6

84,5

10,50

Ghi chú: THXL1: quả thu hái đại trà, không đãi vỏ; THXL2: quả thu hái đại trà, có đãi vỏ; THXL3: quả
thu hái chọn lọc, không đãi vỏ; THXL4: quả thu hái chọn lọc, có đãi vỏ.

Kết quả theo dõi sinh trưởng sau 10 tháng trong Bảng 02 cho thấy, phương pháp thu
hái không chỉ ảnh hưởng khả năng nảy mầm mà còn ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây
giống sâm Lai Châu. Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây, đại diện là chiều cao và khối lượng
100 cây, ở các công thức thu hái chọn lọc đạt tốt nhất ở công thức THXL3 và THXL4 cao
hơn rõ rệt so với công thức THXL2 và đối chứng và không có sự khác biệt rõ rệt giữa các
công thức trong từng cặp công thức này. Sau 10 tháng gieo hạt, chiều cao đạt lần lượt là
10,1 và 11,16 cm so với 9,49 và 9,21 cm, và tổng khối lượng 100 cây lần lượt là 101,8 và
102,3 g so với 93,3 và 89,9 g. Như vậy, việc thu hái hạt chọn lọc quả chín rất quan trọng
trong quy trình nhân giống sâm Lai Châu.
Về ảnh hưởng của xử lý vỏ tới sinh trưởng của cây có thể thấy, công thức xử lý đãi
vỏ THXL4 có chiều cao và khối lượng 100 cây cao hơn rõ rệt so với công thức không đãi
THXL3; xu hướng xảy ra tương tự đối với công thức THXL2 so với đối chứng, nhưng kết
quả kiểm tra thống kê không có sai khác rõ rệt. Như vậy có thể thấy, đãi vỏ hạt giúp cây
nảy mầm sớm hơn và có thời gian sinh trưởng dài hơn nên sinh trưởng tốt hơn so với
không đãi vỏ hạt.
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Bảng 02. Ảnh hưởng của phương pháp thu hái và xử lý quả đến sinh trưởng của cây
giống sâm Lai Châu (sau gieo 10 tháng)
STT

Công thức

Chiều cao
cây (cm)

Đường kính
thân (mm)

Chiều
rộng lá
(cm)

Chiều dài
lá (cm)

Số rễ/cây

Khối lượng
100 cây (g)

1

THXL1 (đ/c)

9,21

1,51

1,46

3,14

5,04

89,9

2

THXL2

9,49

1,70

1,63

3,25

5,43

93,3

3

THXL3

10,10

1,71

1,78

3,32

6,32

101,8

4

THXL4

11,16

1,85

1,95

3,54

7,11

107,3

LSD 0.05

0,60

0,19

0,25

0,42

0,73

5,33

CV%

4,1

5,9

7,3

6,3

6,2

2,8

3.2. Ảnh hưởng của phương pháp bảo quản hạt đến tỷ lệ mọc mầm và sinh trưởng
của cây giống sâm Lai Châu
Hạt giống ở các công thức đều được thu hái cùng thời gian (ngày 15/9), quả đỏ có
chấm đen, đồng đều. Quả sau khi đãi vỏ, hạt được bảo quản theo 3 công thức thí nghiệm.
Kết quả ở bảng 3.4 cho thấy công thức bảo quản trong cát ẩm (BQ2) có hạt bắt đầu nảy
mầm tại là sớm nhất (60 ngày), sớm hơn BQ1 3 ngày và sớm hơn BQ3 18 ngày.
Các chỉ tiêu khác như tỷ lệ mọc mầm, tỷ lệ hình thành cây con và hệ số nhân giống
của công thức BQ2 cũng cao hơn rõ rệt so với công thức BQ3 và đối chứng, lần lượt là
79,4%, 77,9% và 8,15 ở công thức BQ1, 72,0%, 68,3% và 6,19 ở công thức BQ3 và
63,2%, 55,0% và 4,23 ở công thức đối chứng. Như vậy có thể thấy, các biện pháp bảo
quản hạt khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng nảy mầm của hạt giống sâm Lai
Châu.
Bảng 03. Ảnh hưởng của phương pháp bảo quản hạt đến khả năng mọc mầm và
hình thành cây con giống sâm Lai Châu trên khay nhựa
Thời gian mọc mầm
Tỷ lệ hình thành
Tỷ lệ mọc mầm (%)
(ngày)
cây con (%)

Hệ số nhân
giống (lần)

STT

Công thức

1

BQ1 (đ/c)

63

63,2

55,0

4,23

2

BQ2

60

79,4

77,9

8,15

3

BQ3

78

72,0

68,3

6,19

Ghi chú: BQ1- hạt được gieo ngay trên vườn; BQ2- hạt được bảo quản trong cát ẩm 75 - 80% sâu 50 cm;
BQ3- hạt được bảo quản ở kho lạnh với nhiệt độ 50C.

Kết quả theo dõi ảnh hưởng của phương pháp bảo quản hạt giống đến sinh trưởng
của cây giống sâm Lai Châu sau khi gieo hạt 10 tháng (Bảng 05) cho thấy các chỉ tiêu sinh
trưởng và khối lượng 100 cây của công thức BQ2 và BQ3 cho kết quả cao hơn rõ rệt so
với công thức đối chứng, nhưng không có sự sai khác rõ rệt giữa hai công thức này. Chiều
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cao ở các công thức lần lượt là 10,23 và 10,01 cm so với 8,85 cm và khối lượng 100 cây
của các công thức lần lượt là 100,9 và 98,1 g so với 85,3 g. Như vậy có thể thấy, phương
pháp bảo quản khác nhau cũng ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng sinh trưởng của cây giống
sâm Lai Châu. Biện pháp bảo quản hạt trong cát ẩm hoặc bản quản lạnh 50C đều cho sinh
trưởng tốt hơn do với biện pháp gieo ngay.
Bảng 04. Ảnh hưởng của phương pháp bảo quản hạt giống đến sinh trưởng của
cây giống sâm Lai Châu (sau gieo 10 tháng)
Chiều cao
cây (cm)

Đường kính
thân (mm)

BQ1 (đ/c)

8,85

1,50

1,55

3,41

5,60

85,3

BQ2

10,23

1,75

1,65

3,92

6,35

100,9

BQ3

STT

Công thức

1
2
3

Chiều rộng Chiều dài
Số rễ/cây
lá (cm)
lá (cm)

Khối lượng
100 cây (g)

10,01

1,69

1,60

3,22

5,95

98,1

LSD 0.05

1,33

0,30

0,20

0,52

0,59

9,41

CV%

6,1

8,1

5,7

6,5

4,3

4,4

3.3. Ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến tỷ lệ mọc mầm và sinh trưởng của cây giống
sâm Lai Châu
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt (Bảng 05) cho thấy, công thức
ĐS1 có thời gian từ khi gieo đến mọc mầm dài nhất (195 ngày), tỷ lệ mọc mầm và tỷ lệ
hình thành cây con đạt thấp nhất (lần lượt là 64,4 và 61,0%). Tiếp đến là công thức ĐS2,
có các chỉ tiêu lần lượt là 185 ngày, 72,7% và 70,2%. Đối với các công thức ĐS3 và ĐS4,
thời gian mọc mầm của công thức ĐS3 chậm hơn so với ĐS4 (lần lượt là 175 và 170
ngày), nhưng tỷ lệ mọc mầm đạt và tỷ lệ hình thành cây con không có sự khác biệt rõ rệt
giữa hai công thức, lần lượt là 76,9 và 77,9% và 74,5 và 74,3%.
Bảng 05. Ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến khả năng mọc mầm và tỷ lệ hình thành
cây giống sâm Lai Châu dưới (sau gieo 7 tháng)
STT

ĐSTN

1

ĐS1

Thời gian mọc mầm
(ngày)
195

2
3
4

ĐS2
ĐS3
ĐS4

185
175
170

Tỷ lệ mọc mầm (%)
64,4
72,7
76,9
77,9

Tỷ lệ hình thành cây
con (%)
61,0
70,2
74,5
74,3

Ghi chú: ĐS1: gieo sâu 2 cm; ĐS2: gieo sâu 3 cm; ĐS3: gieo sâu 4 cm; ĐS4: gieo sâu 5 cm

Độ sâu gieo hạt ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây giống.
Sinh trưởng chiều cao, đường kính, số rễ và khối lượng 100 cây của các công thức ĐS2,
ĐS3 và ĐS4 cao hơn rõ rệt so với công thức đối chứng, lần lượt dao động từ 10,23 - 11,33
so với 9,71 cm, 1,76 - 1,95 so với 1,59 mm, 5,57 - 5,62 so với 4,69 và 100,8 - 102,1 so với
89,6 g. Các chỉ tiêu này ở công thức ĐS2 thấp hơn rõ rệt so với công thức ĐS4.
Trong quá trình trồng trọt, theo tập quán địa phương, độ sâu gieo hạt ở ngoài đất
thường biến động từ 3 - 10 cm. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ sâu gieo hạt trong thực
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tiễn như vậy là chưa phù hợp. Độ sâu gieo hạt phù hợp theo kết quả thí nghiệm cho khả
năng này mầm và sinh trưởng tốt nhất là 4 - 5 cm.
Bảng 06. Ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến khả năng sinh trưởng của cây giống
sâm Lai Châu (sau gieo 10 tháng)
STT

Công thức

Chiều cao
cây (cm)

Đường kính
thân (mm)

Chiều
rộng lá
(cm)

Chiều dài
lá (cm)

Số rễ/cây

Khối lượng
100 cây (g)

1

ĐS1

9,71

1,59

1,65

3,50

4,69

89,6

2

ĐS2

10,23

1,76

1,76

3,73

5,57

100,8

3

ĐS3

11,05

1,92

1,76

3,76

5,59

104,9

ĐS4

4

11.33

1,95

1,80

3,77

5,62

106,1

LSD 0.05

1,00

0,29

0,24

0,41

0,48

5,81

CV%

4,7

8,0

7,0

5,6

4,4

3,0

3.4. Ảnh hưởng của phương pháp gieo hạt trong đất vườn ươm dưới tán rừng và
trong khay nhựa trong vườn ươm có mái che đến tỷ lệ mọc mầm và sinh trưởng của
cây giống sâm Lai Châu
Kết quả trong Bảng 07 cho thấy, thời gian này mầm của công thức VU2 nhanh
hơn rõ rệt so với công thức VU1 (180 so với 200 ngày). Tỷ lệ mọc mầm, tỷ lệ hình
thành cây con và hệ số nhân giống của công thức VU2 cũng cao hơn rõ rệt so với công
thức VU1, lần lượt là 76,9%, 70,1% và 7,4 so với 62,9%, 55,9% và 4,7. Từ kết quả này
có thể thấy phương pháp gieo hạt Sâm trên khay cho khả năng nảy mầm tốt hơn rõ rệt
so với phương pháp gieo thẳng ra đất theo tập quán địa phương.
Bảng 07. Ảnh hưởng của phương pháp gieo hạt trong đất và khay đến khả năng
mọc mầm và tỷ lệ hình thành cây con giống sâm Lai Châu dưới (sau gieo hạt 7
tháng)
STT

VUTN

Thời gian từ gieo - mọc Tỷ lệ mọc mầm
mầm (ngày)
(%)

Tỷ lệ hình thành Hệ số
nhân
cây con (%)
giống (lần)

1

VU1 (đ/c)

200

62,9

55,9

4,7

2

VU2

180

76,9

70,1

7,4

Kết quả theo dõi sinh trưởng sau 10 tháng gieo cho thấy, mặc dù kết quả phân tích
thống kê không cho thấy có sai khác rõ rệt của một số chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao,
kích thước lá, số rễ, và khối lượng 100 cây có đường kính (ngoài trừ đường kính của VU2
cao hơn rõ rệt so với VU1; 1,98 mm so với 1,61 mm), các chỉ tiêu sinh trưởng này của
công thức VU2 có xu hướng cao hơn so với công thức VU1. Như vậy, việc áp dụng gieo
hạt trong khay trong vườn ươm có mái che cho hiệu quả nhân giống tốt hơn đối với nhân
giống sâm Lai Châu theo phương pháp đang áp dụng trong thực tiễn.
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Bảng 08. Ảnh hưởng của phương pháp gieo hạt trong đất và khay đến sinh trưởng
của cây giống sâm Lai Châu (sau gieo 10 tháng)
STT

Chiều cao cây
(cm)

Đường kính
thân (mm)

9,59

1,61

1,55

3,08

5,06

88,1

VU2

10,34

1,98

1,94

3,55

5,65

95,4

LSD 0.05

1,06

0,15

0,44

0,85

0,82

16,86

CV%

3,1

2,4

7,3

7,4

4,2

5,3

VUTN
VU1 (đ/c)

1
2

Chiều rộng Chiều dài lá Số rễ/cây
lá (cm)
(cm)
(rễ/cây)

Khối lượng
100 cây (g)

3.5. Ảnh hưởng của giá thể gieo hạt đến tỷ lệ mọc mầm và sinh trưởng của cây giống
sâm Lai Châu
Kết quả tại bảng 09 cho thấy, thời gian mọc mầm của các công thức có sự khác biệt
rõ rệt. Công thức GT3 có thời gian mọc mầm nhanh nhất (165 ngày), tiếp theo là công
thức GT2 (175 ngày) và GT1 (183 ngày). Các chỉ tiêu tỷ lệ mọc mầm, tỷ lệ hình thành cây
con và hệ số nhân giống cũng đạt cao nhất ở công thức GT3 (lần lượt là 84,6%, 77,8% và
9,71), tiếp theo là GT2 (lần lượt là 74,6%, 66,3% và 6,7) và thấp nhất là GT1 (lần lượt là
69,0%, 63,0% và 5,28). Như vậy, giá thể gồm 50% đất rừng tự nhiên + 50% mùn núi cho
khả năng nảy mầm tốt nhất.
Bảng 09. Ảnh hưởng của giá thể gieo hạt đến khả năng mọc mầm và tỷ lệ hình
thành cây con giống sâm Lai Châu (sau gieo 7 tháng)
STT

Công thức

Thời gian mọc
mầm (ngày)

Tỷ lệ mọc mầm (%)

Tỷ lệ hình
thành cây con
(%)

Hệ số nhân
giống (lần)

1

GT1 (đ/c)

183

69,0

63,0

5,28

2

GT2

175

74,6

66,3

6,70

3

GT3

165

84,6

77,8

9,71

Ghi chú: GT1: đất rừng tự nhiên; GT2: 100% mùn núi; GT3: 1/2 đất rừng tự nhiên+1/2 mùn núi

Kết quả theo dõi sinh trưởng sau 10 tháng gieo hạt cho thấy, không có sự sai khác rõ
rệt của các chỉ tiêu chiều cao, chiều dài lá giữa các công thức, nhưng các chỉ tiêu đường
kính, chiều rộng lá, số rễ và khối lượng 100 cây của công thức GT3 cao hơn rõ rệt so với
công thức GT1, lần lượt là 1,84 so với 1,58 mm, 1,92 so với 1,45 cm, 6,03 so với 5,23
rễ/cây và 101,2 so với 90,1 g. Không có sự sai khác rõ rệt của các chỉ tiêu sinh trưởng giữa
công tức GT2 và GT1, ngoại trừ số rễ của công thức GT2 nhiều hơn GT1 (5,88 so với
5,23 rễ/cây).
Bảng 10. Ảnh hưởng của giá thể gieo hạt đến sinh trưởng của cây giống
(sau gieo 10 tháng)
STT
1
2
3
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GTTN
GT1 (đ/c)
GT2
GT3
LSD 0.05
CV%

Chiều cao
cây (cm)
9,48
9,58
9,87
0,69
3,2%

Đường kính Chiều rộng lá Chiều dài lá Số rễ/cây Khối lượng
thân (mm)
(cm)
(cm)
(rễ/cây)
100 cây (g)
1,58
1,74
1,84
0,23
5,8

1,45
1,80
1,92
0,24
6,1

3,30
3,46
3,46
0,52
6,7

5,23
5,88
6,03
0,52
4,1

90,1
97,9
101,2
8,8
4,0

Như vậy có thể thấy, sinh trưởng của công thức GT3 đạt cao nhất, có thể là do giá
thể 1/2 đất rừng + 1/2 mùn núi đã cung cấp dinh dưỡng đầy đủ từ mùn núi, đồng thời khả
năng giữ ẩm tốt do thành phần của đất tự nhiên nên đã giúp cây sinh trưởng tốt hơn. Trong
khi đó ở GT2, 100% mùn núi, tuy có nhiều dinh dưỡng và độ xốp cao nhưng khả năng giữ
ẩm kém hơn so với GT3 và GT1. Ngược lại, ở công thức đối chứng, mặc dù giá thể giữ ẩm
tốt nhưng lại nghèo dinh dưỡng. Do đó, ở cả hai công thức GT1 và GT2, khả năng mọc
mầm và sinh trưởng của cây đều có các chỉ tiêu đạt thấp hơn so với GT3. Trong thực tế
cũng cho thấy, việc nhân giống sâm của người dân địa phương theo phương pháp gieo tại
chỗ (GT1) nên sức sinh trưởng của cây giống không cao.
4. KẾT LUẬN
Hạt giống sâm Lai Châu được thu hái khi quả đã chín đỏ có chấm đen ở đỉnh có khả
năng nảy mầm và sinh trưởng tốt nhất. Hạt sau khi thu hái được đãi vỏ quả trước khi đem
bảo quản có thời gian nảy mầm nhanh hơn và sinh trưởng tốt hơn. Hạt giống bảo quản
dưới lớp cát ẩm (75 - 80%), sâu 50 cm hoặc trong điều kiện lạnh 50C cho tỷ lệ nảy mầm
cao, cây con sinh trưởng tốt. Độ sâu gieo hạt phù hợp là 4 - 5 cm. Gieo hạt trong khay
trong vườn ươm có mái che có khả năng nảy mầm và sinh trưởng tốt hơn trên đất dưới tán
rừng tự nhiên. Giá thể gieo hạt gồm 50% đất rừng + 50% mùn núi cho khả năng nảy mầm
và sinh trưởng tốt hơn sử dụng toàn bộ đất rừng hoặc toàn bộ mùn núi. Các biện pháp kỹ
thuật nhân giống này đem lại hiệu quả nhân giống rõ rệt so với phương pháp gieo hạt
truyền thống đang áp dụng, chủ yếu là hạt được gieo trực tiếp lên đất dưới tán rừng ngay
sau khi thu hái.
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI KHU VỰC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN
CỦA SÂM LAI CHÂU (Panax vietnamensis var. fuscidicus K. Komatsu,
S. Zhu & S.Q. Cai) TẠI HUYỆN MƯỜNG TÈ TỈNH LAI CHÂU
Trần Thị Kim Hương3, Phạm Tiến Dũng4, Trịnh Ngọc Bon2, Phùng Đình Trung2,
Bùi Thanh Tân2, Nguyễn Huy Hoàng2, Nguyễn Văn Tuấn2, Phạm Quang Tuyến2*
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TÓM TẮT
Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q.
Cai) là một thứ của loài Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha & Grushv), phân bố tại
các huyện Mường Tè, Tam Đường, Sìn Hồ và một số huyện khác thuộc tỉnh Lai Châu.
Bằng phương pháp phỏng vấn về địa điểm phân bố, vùng phân bố, đặc điểm sinh thái,
hiện trạng khai thác và điều tra thực địa trên 2 đai cao: 1.800-2.200m và 1.400-1.800m
đã xác định được đặc điểm sinh thái của cây sâm Lai Châu phân bố tự nhiên tại huyện
Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Hiện trạng rừng tại khu vực nơi có sâm Lai Châu phân bố
biến động từ rừng nghèo kiệt đến rừng giàu với độ tán che của tầng cây cao từ 0,2- 0,7;
mật độ từ 300 - 2.150cây/ha; đường kính cây từ 11,9 - 43,2cm; chiều cao cây từ 7,3 18,6m; trữ lượng của lâm phần từ 12,8 - 368,2m3/ha. Chỉ số IV% của 5 loài có số lượng
lớn nhất trong công thức tổ thành tầng cây cao tại các ô tiêu chuẩn đều lớn hơn 50% với
nhiều ưu hợp thực vật khác nhau trong các trạng thái rừng khác nhau. Số cây tái sinh triển
vọng (có chiều cao > 0,5m) tại các ô tiêu chuẩn trung bình đạt 65,6% cho thấy cây tái sinh
rất thuận lợi. Đất tại khu vực có sâm Lai Châu phân bố có thành phần cơ giới thịt pha cát,
tơi xốp, giàu chất hữu cơ và hàm lượng mùn, độ ẩm khô kiệt, dung trọng đất ở mức thấp,
hàm lượng mùn tổng số, Nts, P2O5ts, K2Ots ở mức trung bình đến giàu, độ che phủ trung
bình là 85% và chiều cao trung bình của tầng cây bụi, thảm tươi là 1,4m.
Từ khóa: Mường Tè, Sâm Lai Châu, sinh thái, tự nhiên, Panax vietnamensis var. fuscidicus.
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STUDY ON ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LAI CHAU GINSENG
(Panax vietnamensis var. fuscidicus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai)
DISTRIBUTED IN MUONG TE, LAI CHAU PROVINE
Tran Thi kim Huong, Pham Tien Dung, Trinh Ngoc Bon, Phung Dinh Trung,
Bui Thanh Tan, Nguyen Huy Hoang, Nguyen Van Tuan, Pham Quang Tuyen*
ABSTRACT
Lai Chau ginseng (P. vietnamensis var. Fuscidiscus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q.
Cai) is a subspecies of the Vietnamese Ginseng species (P. vietnamensis Ha & Grushv),
distributed in Muong Te, Tam Duong, Sin Ho and a Other districts in Lai Chau
province. The results of interview on the distribution location and Region, ecological
characteristics, exploitation status and investigation of survey routes on two high
elevations: 1800-2200 m and 1400-1800m showed that Lai Chau ginseng is naturally
distributed from poor to rich forest with the canopy of tree layer was from 0.2 to 0.7; the
density was from 300 to 2,150 tree/ha; The diameter was from 11.9 to 43.2 cm/tree; The
height was from 7.3 to 18.6 m/tree; the volume of stands was from 12.8 to 368.2 m3/ha.
The IV% index of the 5 species with the largest number in the high tree formation
formula in the standard plots was 50%, larger with many different vegetative
preferences in different forest states. The number of prospective regenerated trees
(height> 0.5m) in the standard plots reached 65.6%, showing that the regeneration
situation was very favorable. The soil in the area where Lai Chau ginseng was
distributed with mechanical composition of sandy, porous, rich organic matter and
humus content, dry moisture, low soil density, total humus content, Nts., P2O5ts, K2Ots
were from average to rich, average coverage (85%) and average height of shrub layer,
fresh carpet (1.4 m).
Key words: Muong Te, Sam Lai Chau, Ecology, Nature, Panax vietnamensis var.
fuscidicus.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chi Nhân sâm (Panax L.) là một chi trong họ Ngũ gia bì (Araliaceae) với khoảng
19 loài được tìm thấy, trong đó có 2 loài phân bố ở Bắc Mỹ, những loài còn lại được tìm
thấy tại vùng Đông Á, dãy núi Himalaya, Trung Quốc, Đông Dương (Pandey and Ali.
2012). Hầu như tất cả các loài trong chi Nhân sâm đều được sử dụng làm thuốc cổ
truyền ở các nước Á - Âu, đặc biệt là ở các nước Đông - Bắc Á. Tại Việt Nam đã ghi
nhận 5 loài thuộc chi Nhân sâm là Tam thất hoang (P. stipuleanatus H. T. Tsai et K.
M.), Sâm vũ diệp (P.bipinnatifidus Seem.), Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha &
Grushv.), Giả nhân sâm (P. pseudoginseng Wallich) và Nhân sâm (P. ginseng
C.A.Mey). Tuy nhiên, chỉ có 3 loài Tam thất hoang, Sâm vũ diệp và Sâm Việt Nam
được tìm thấy trong tự nhiên, hai loài còn lại nhập nội (Nguyễn Tập, 2005).
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Sâm Lai Châu (P. vietnamensis var. fuscidiscus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai) là
một thứ của loài sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha & Grushv.) còn được gọi là
Tam thất hoang Mường Tè, Tam thất đen... Phạm Quang Tuyến và cộng sự (2018) trong
quá trình điều tra, nghiên cứu đã xác định Sâm Lai Châu phân phân bố ở độ cao 1.400 2.300m so với mực nước biển. Phan Kế Long và cộng sự (2013) đã phát hiện sâm Lai
Châu phân bố tự nhiên tại các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Mường Tè và Phong Thổ của
tỉnh Lai Châu. Sâm Lai Châu có giá trị kinh tế khoảng 20-70 triệu đồng/kg (Phạm
Quang Tuyến và công sự, 2017). Thành phần saponin trong Sâm Lai Châu rất phong
phú với 52 loại hoạt chất quý hiếm tương tự như sâm Ngọc Linh (Đỗ Thị Hà và cộng
sự, 2015).
Huyện Mường Tè nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Lai Châu, có khu vực đường biên
giới giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, là nơi ghi nhận có sự phân bố tự nhiên của
sâm Lai Châu (Phan Kế Long và cộng sự, 2013). Mường Tè có độ cao trung bình từ
900-1.500m so với mực nước biển, có các đỉnh núi như Pu Tả Tông (cao 2.109 m), Pu
Đen Đinh (1.886 m), Pu Si Lung (3.076 m)... Chế độ khí hậu huyện Mường Tè điển
hình của vùng nhiệt đới núi cao Tây Bắc, ít chịu ảnh hưởng của bão, mùa đông lạnh và
mưa ít, mùa hạ nóng mưa nhiều và ẩm ướt. Nhiệt độ trung bình trong năm là 22,4ºC,
nhiệt độ cao nhất là 39ºC, nhiệt độ thấp nhất là 1ºC. Lượng mưa trung bình trong năm là
2.531 mm. Độ ẩm tương đối đạt 75 - 85%.
Là loài cây mới được công bố ở nước ta, các kết quả nghiên cứu, đánh giá về đặc
điểm hình thái, đặc điểm di truyền và thành phần hoá học của sâm Lai Châu đã góp
phần nhận diện loài. Tuy nhiên, cho đến nay với hiểu biết của chúng tôi vẫn chưa thấy
có các công bố về biện pháp kỹ thuật nhân giống và trồng trọt. Nghiên cứu này công bố
một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh thái khu vực phân bố tự nhiên của cây sâm
Lai Châu tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu làm cơ sở khoa học để thực hiện nhân
giống và trồng trọt, góp phần bảo tồn và phát triển loài sâm này.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đặc điểm sinh thái tự nhiên nơi phát hiện cây sâm Lai Châu (P. vietnamensis var.
fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai) đang sinh trưởng và phát triển tại huyện
Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập thông tin:
Phỏng vấn cán bộ kiểm lâm địa bàn, thầy lang, người dân tại một số xã thuộc huyện
Mường Tè để thu thập thông tin về địa điểm phân bố, vùng phân bố, đặc điểm sinh thái,
hiện trạng khai thác và sử dụng để làm cơ sở xác định các tuyến điều tra thực địa.
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Phương pháp điều tra
Trên cơ sở thông tin thu thập được từ điều tra, phỏng vấn, điều tra thực địa được
xác định trên 2 đai cao: 1800-2200m và 1400-1800m so với mực nước biển. Trên đai
cao 1800-2200m tiến hành điều tra 3 tuyến MT1, MT2, MT3 (xã Pa Vệ Sử); ở đai cao
1400 - 1800m tiến hành điều tra tuyến MT4 (xã Ka Lăng). Chiều rộng quan sát mỗi
tuyến 30m, chiều dài tuyến phụ từ 2-2,5km.
Trong quá trình điều tra theo tuyến, nếu bắt gặp cây sâm Lai Châu thực hiện
thiết lập ô tiêu chuẩn đo đếm lấy cây đó làm tâm ô. Trong trường hợp gặp 2-3 cây cách
nhau 5-10m thì chọn khoảng cách trung tâm làm tâm ô. Ô tiêu chuẩn có diện tích 400m2
(20 x 20m) được thiết lập để điều tra cấu trúc rừng và thành phần loài. Trong ô tiêu
chuẩn xác định tên cây và đo đếm các chỉ tiêu đường kính ngang ngực (D1.3, cm), chiều
cao vút ngọn (Hvn, m), đường kính tán (Dt, m) của tất cả các cây có đường kính tại vị trí
ngang ngực ≥ 5 cm. Cây gỗ được qui định có chiều cao trên 7m và cây bụi có chiều cao
trên 1m. Cây nào chưa biết tên phải lấy tiêu bản và đánh số vào phiếu để định loại. Độ
tàn che được xác định thông qua phần mềm GLAMA – Gap Light analysis mobile tại 8
điểm/OTC.
Trong ô tiêu chuẩn, thiết lập 04 ô phụ có diện tích 4m2 (2 x 2m) ở 4 góc để đo
đếm các chỉ tiêu tái sinh (độ che phủ, loài cây, phân cấp chiều cao, nguồn gốc tái sinh).
Điều tra mô tả, cây bụi, thảm tươi trong ô tiêu chuẩn (loài cây, mật độ, độ cao, độ che
phủ thực bì,…). Các cây tái sinh trong ô phụ được phân loại ra 3 mức theo cấp chiều
cao, gồm: ≤ 0,5m, từ 0,5 - 1m, ≥ 1m và xác định nguồn gốc tái sinh hạt/chồi. Vị trí ô tiêu
chuẩn điều tra sâm Lai Châu được thể hiện trong Hình 2.1.

Hình 2.1. Vị trí ô tiêu chuẩn điều tra sâm Lai Châu
Từ trái qua: (a) bản đồ vị trí ô tiêu chuẩn, (b) Hình dạng ô tiêu chuẩn, (c) cây sâm Lai Châu
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Phương pháp thu mẫu và phân tích đất
Trên tuyến điều tra, trong OTC có cây sâm Lai Châu đào 01 phẫu diện cách cây
sâm Lai Châu 50 cm (tránh ảnh hưởng đến cây) để mô tả. Xác định tại chỗ các chỉ tiêu
loại đất, độ dày tầng đất, độ dốc, độ ẩm. Lấy mẫu đất ở trong tất cả các OTC có cây sâm
phân bố ở độ sâu 0-20cm để phân tích lý hóa tính. Mẫu đất được lấy tại 5 điểm trong ô
tiêu chuẩn (4 điểm góc ô và 1 điểm tâm ô), sau đó trộn lẫn lấy 1 mẫu để phân tích. Các
chỉ tiêu lý, hóa tính được phân tích gồm: (1) Độ ẩm: TCVN 4048:2011; (2) Thành phần
cấp hạt: TCVN 5257:1990; (3) pH: TCVN 5979:2007; (4) Chất hữu cơ tổng số: TCVN
8941:2011; (5) Đạm tổng số: TCVN 6498: 1999; (6) Lân dễ tiêu; (7) Kali dễ tiêu; (8)
Dung trọng. Mẫu đất được phân tích tại phòng Phân tích đất, Viện Nghiên cứu Sinh thái
và Môi trường rừng.
Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu thu thập được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm Excel version 2010. Một
số chỉ tiêu cơ bản độ tàn che, mật độ, số loài, đường kính trung bình, chiều cao trung
bình, tổng diện tích tán, trữ lượng được xác định theo giáo trình Sinh thái rừng (Phạm
Văn Điển, 2016).
Tổ thành loài tầng cây cao được xác định dựa trên chỉ số quan trọng IV%, được
tính cho tất cả các loài cây gỗ có đường kính D1.3 ≥ 5 cm theo công thức:
IV% = (% Ni + %Gi)/2
Trong đó: IV% là chỉ số xác định tổ thành loài; Ni là mật độ của loài i/OTC; Gi là
tiết diện ngang của loài i/OTC. Các loài có IV% ≥ 5% thì được viết vào công thức tổ
thành, các loài có IV% < 5% thì được viết gộp thành loài khác.
Tổ thành loài tầng cây tái sinh được xác định dựa trên chỉ số tổ thành theo loài cây
(Ki) theo công thức:

Trong đó: ki là hệ số tổ thành loài thứ i; ni là số lượng cây tái sinh loài thứ i; N là
tổng số cây tái sinh. Công thức tổ thành được viết theo nguyên tắc: (i) loài có hệ số ki
lớn sẽ đứng trước; (ii) nếu ki ≥ 0,5 trước đó sẽ được viết vào công thức tổ thành; (iii)
các loài có hệ số ki<0,5 sẽ được gộp lại gọi là loài khác, ký hiệu LK.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm thảm thực vật nơi cây sâm Lai Châu phân bố
3.1.1. Tầng cây cao
Đặc điểm tầng cây cao
Kết quả xác định đặc điểm tầng cây cao của khu vực nơi phân bố cây sâm Lai
Châu được trình bày tại Bảng 3.1:
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Bảng 3.1. Đặc điểm tầng cây cao
Tuyến

OTC

Độ cao

Độ tàn
che

Số cây
(cây/ha)

D1.3±SD
(cm)

Hvn±SD
(m)

Tổng diện
tích tán
(m2/ha)

M
(m3/ha)

MT 1-1

2192

0,5

1200

20,5±15,3

12,5±5,3

23.790

222,5

MT 1-2

2048

0,2

350

11,9±6,1

7,3±1,4

2.085

12,8

MT 2-1

2020

0,4

300

43,2±17,9

18,6±5,7

13.738

368,2

MT 2-2

2184

0,5

325

35,4±23,7

14,8±5,2

14.895

212,6

MT 2-3

2034

0,6

375

29,1±10,2

18,0±5,4

12.266

201,2

MT 3-1

1801

0,3

450

12,3±4,7

9,5±3,4

5.593

22,9

MT 3-2

2111

0,4

750

18,3±9,0

11,7±4,1

10.131

103,5

MT 4-1

1641

0,5

775

21,0±9,2

14,8±4,0

16.569

177,8

MT 4-2

1639

0,7

2150

15,1±17,2

11,2±2,7

22.675

193,1

1

2

3

4
So sánh giữa hai độ cao
1800 - 2200

2056

0,4

536

24,4±12,4

13,2±4,4

11.785

163,4

1400 - 1800

1640

0,6

1463

18,0±13,2

13,0±3,4

19.622

185,4

Trên các tuyến điều tra xác định được sâm Lai Châu phân bố tự nhiên ở độ cao từ
1.600 - 2.200m so với mực nước biển. Độ tàn che của tầng cây cao biến động trong
khoảng từ 0,2- 0,7 với mật độ biến động rất lớn trong khoảng từ 300 - 2.150 cây/ha;
Đường kính bình quân biến động trong khoảng từ 11,9- 43,2cm; Chiều cao bình quân
biến động từ 7,3 - 18,6m. Trữ lượng của lâm phần biến động rất lớn trong khoảng từ
12,8 - 368,2m3/ha. Nếu xét theo tiêu chí thành rừng (Thông tư số
33/2018//TT-BNNPTNT) thì hiện trạng rừng tại khu vực biến động từ rừng nghèo kiệt
đến rừng giàu. Đặc biệt khi xét tới sự biến động rất lớn của đường kính bình quân và
chiều cao bình quân thì rừng tự nhiên tại khu vực có sâm Lai Châu phân bố là rừng thứ
sinh đã bị tác động mạnh do khai thác hoặc đốt nương làm rẫy.
Tổng diện tích tán có sự khác biệt lớn giữa các trạng thái rừng. Chỉ số này biến
động trong khoản từ 2.085 -23.790 m2/ha, thấp nhất tại hai trạng thái rừng nghèo kiệt
(MT1-2, MT3-1) và cao nhất tại trạng thái rừng giàu (MT1-1). Một số ô tiêu chuẩn như
MT1-1, MT2-1, MT2-2, MT4-1 có độ tàn che chỉ 0,3 - 0,4 nhưng tổng diện tích tán đạt
từ 13.738–23.790 m2/ha gấp từ 1,3 –2,3 lần diện tích. Chỉ hai ô tiêu chuẩn MT1-2 và
MT 3-1 có tổng diện tích tán< 10.000m2 và độ tàn che chỉ đạt từ 0,2 - 0,3. Điều này cho
thấy tầng cây cao tại hai ô tiêu chuẩn này đã bị tác động rất mạnh.
Kết quả so sánh giữa hai độ cao từ 1.800 - 2.200m và 1.400 - 1.800m cho thấy có sự
khác biệt đáng kể giữa các chỉ tiêu của hai khu vực có phân bố sâm Lai Châu. Khu vực có
độ cao 1.400 - 1.800 m có các chỉ tiêu về độ tán che, mật độ, tổng diện tích tán và trữ
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lượng bình quân lớn hơn khu vực có độ cao 1.800 - 2.200m. Trong đó, sự khác biệt lớn
nhất về độ tán che và tổng diện tích tán.
Tổ thành tầng cây cao
Tổ thành tầng cây cao nơi phân bố cây sâm Lai Châu được trình bày tại Bảng 3.2:
Bảng 3.2. Tổ thành tầng cây cao
Tuyến

OTC

Số loài

IV%

MT 1-1

20

24,7 Rơ đe + 13,9 Mỡ + 13,5 Dẻ vảy nhiều + 8,6 Kháo trung quốc +
39,3 LK (16 loài)

MT 1-2

5

65,7 Mỡ + 15,0 Chân chim lá to + 9,9 Kháo + 9,4 LK (2 loài)

MT 2-1

9

18,2 Dẻ lá dài + 15,3 Sồi quang + 13,1 Bời lời + 12,9 Trâm + 11,4 Vải +
8,4 Rơ đe + 8,3 Da bò + 6,6 Dẻ bắc bộ+ 5,6 trám

MT 2-2

8

28,6 Dẻ bắc bộ + 25,1 Sồi quang + 17,5 Chè đuôi + 6,7 Dẻ gai + 5,9 Dẻ
đầu nứt + 5,8 Dẻ + 5,3 Giổi lông + 5,0 Sồi ghè

MT 2-3

9

18,4 Mỡ + 16,9 Lá dương + 14,8 Đỗ quyên + 10,8 Chắp + 10,6 Giang
núi + 8,6 Dẻ lá mác + 7,9 Kháo + 7,8 Trâm + 4,3 Trám

MT 3-1

5

27,1 Dẻ đấu nứt + 27,0 Liên đàn + 21,2 Lá dương + 20,2 Súm + 4,4 Vối
thuốc

MT 3-2

17

15,2 Côm tầng + 12,9 Dẻ gai + 9,3 Dẻ bắc bộ+ 9,2 Giổi lưng bạc +
9,1Chân chim + 8,9 Chắp tay + 5,0 Liên đàn + 30,4 LK (10 loài)

MT 4-1

14

18,7 Dẻ đấu nứt + 11,4 Ràng ràng + 11,1 Dẻ lá mác + 8,8 Lá dương +
8,5 Giổi lưng bạc + 7,8 Cáng lò + 7,2 Dẻ gai + 5,6 Mỡ+ 20,8 LK (6 loài)

MT 4-2

10

35,8 Dẻ đấu nứt + 31,9 Rơ đe + 8,4 Cáng lò + 7,4 Thị rừng + 7,0 Nanh
chuột + 6,9 Vối thuốc + 2,7 LK (4 loài)

1

2

3

4

Số loài thảm thực vật rừng xuất hiện tại khu vực nơi có sâm Lai Châu phân bố
biến động trong khoảng từ 5 - 20 cây. Trong đó, trạng thái rừng nghèo kiệt (MT1-2,
MT3-1) có số loài thấp nhất (5 loài), các trạng thái rừng còn lại số lượng loài biến động
không rõ rệt.
Chỉ số IV% giữa các ô tiêu chuẩn nơi có phân bố sâm Lai Châu cũng có sự khác
biệt đáng kể. Ô tiêu chuẩn MT1-2 và MT3-1 ở trạng thái rừng nghèo kiệt có số lượng
loài thấp nhất và thành phần loài cây chiếm ưu thế tương đối rõ ràng. Trong ô tiêu
chuẩn MT1-2 có ưu hợp Mỡ + Chân chim lá to + Kháo chiếm 90,6% công thức tổ
thành; Ô tiêu chuẩn MT3-1 có ưu hợp Dẻ đấu nứt + Liên đàn + Lá dương + Súm chiếm
95,6% công thức tổ thành. Tại trạng thái rừng giàu (ô tiêu chuẩn MT3-2, MT4-1,
MT4-2), số loài cây chiếm ưu thế trong công thức tổ thành từ 6 - 8 loài với tổng chỉ số
IV% từ 69,6 - 97,3%. Đặc biệt tại 3 ô tiêu chuẩn MT2-1, MT2-2, MT2-3 số lượng loài
trong mỗi ô chỉ từ 8 - 9 loài nhưng tất cả những loài này đều xuất hiện trong công thức
tổ thành.
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3.1.2. Tầng cây tái sinh
Đặc điểm tầng cây tái sinh
Kết quả xác định đặc điểm tầng cây tái sinh được trình bày tại Bảng 3.3.
Bảng 3.3. Đặc điểm tầng cây tái sinh
Số cây theo cấp chiều cao
Tuyến

OTC

Số cây

Số loài

Nguồn gốc
cây tái sinh

< 0,5m

0,5 – 1,0m

> 1m

Chồi

hạt

MT 1-1

1.250

2

0

625

625

625

625

MT 1-2

1.875

3

0

0

1.875

1.875

0

MT 2-1

1.875

3

625

625

625

1.875

0

MT 2-2

6.875

4

0

3.125

3.750

6.250

625

MT 2-3

625

1

625

0

0

0

625

MT 3-1

56.250

5

16.875

20.000

19.375

48.125

8.125

MT 3-2

12.500

14

1.250

7.500

3.750

10.000

2.500

MT 4-1

39.375

12

10.000

16.875

12.500

39.375

0

MT 4-2

53.750

9

30.625

13.750

9.375

47.500

6.250

1

2

3

4
So sánh giữa hai độ cao
1800 - 2200

11.607

5

2.768

4.554

4.286

9.821

1.786

1400 - 1800

46.563

11

20.313

15.313

10.938

43.438

3.125

Mật độ cây tái sinh biến động trong khoảng từ 625 - 56.250 cây/ha. Mật độ cây tái
sinh tại tuyến 1 và tuyến 2 (xã Pa Vệ sử) thấp hơn so với mật độ cây tái sinh đo đếm tại
tuyến 4 (xã Ka Lăng). Số cây tái sinh triển vọng (chiều cao > 0,5m) chiếm đa số tại các
ô tiêu chuẩn (trung bình là 65,6% cho các ô tiêu chuẩn) cho thấy tình hình tái sinh rất
thuận lợi.
Số loài cây tái sinh biến động trong khoảng từ 1 - 14 loài/OTC. Một số ô tiêu
chuẩn có số lượng loài tái sinh rất thấp như MT2-3, MT1-1, MT1-2, MT2-1. Đặc biệt
tại ô tiêu chuẩn MT2-3 chỉ có 1 loài tái sinh.
Theo đai cao, kết quả ghi nhận sự khác biệt rõ rệt giữa mật độ, số loài, số cây theo
cấp chiều cao. Cụ thể mật độ cây tái sinh tại đai 1.400 - 1.800m gấp 4 lần so với mật độ
cây tái sinh tại đai 1.800 - 2.200m. Tương tự như vậy, tại đai cao 1.400 - 1.800m số loài
cao gấp 2 lần, số cây tái sinh có chiều cao < 0,5m gấp 9 lần, số cây tái sinh có chiều cao
từ 0,5 - 1,0m gấp 4 lần, số cây tái sinh có chiều cao > 1m gấp 2,5 lần. Kết quả này cho
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thấy tầng cây tái sinh tại đai cao 1.400 - 1.800m sinh trưởng và phát triển tốt hơn tại đai
cao 1.800 - 2.200m.
Tổ thành tầng tái sinh
Kết quả xác định tổ thành tầng cây tái sinh được trình bày tại Bảng 3.4.
Bảng 3.4. Tổ thành tầng cây tái sinh
Tuyến

OTC

Số loài

Công thức tổ thành loài

MT 1-1

2

5,0 Dẻ nhiều vảy + 5,0 Kháo TQ

MT 1-2

3

5,0 Sung + 2,5 Chân chim + 2,5 Lòng trứng

MT 2-1

3

3,3 Chân chim + 3,3 Rơ đe + 3,3 Tú Cầu bắc

MT 2-2

4

4,5 Chân chim + 3,6 Chè đuôi + 0,9 Chân danh + 0,9 Dẻ gai bắc bộ

MT 2-3

1

10 Đu đủ rừng

MT 3-1

5

4,7Liên đàn + 2,4Súm + 1,8Dẻ đấu nứt +0,9 Vối thuốc+ 0,3 Lá dương

MT 3-2

14

1,5 Dẻ bắc bộ + 1,0 Lá dương + 1,0 Chè đuôi + 1,0 Côm tầng + 1,0 Liên đàn
+ 4,5 LK (9 loài)

MT 4-1

12

4,7 Dẻ đấu nứt + 1,3 Nanh chuột + 0,5 Vối thuốc + 0,5 Ba chạc + 0,5 Kháo +
0,5 M ỡ+ 0,5 Trọng đũa + 1,3 LK (5 loài)

MT 4-2

9

5,6 Dẻ đấu nứt + 0,9 Liên đàn + 0,9 Nanh chuột + 0,9 Vối thuốc + 0,6 Ba
chạc + 1,2 LK (4 loài)

1

2

3

4

Tại tuyến 01 và 02 công thức tổ thành loài cây tái sinh rất đơn giản, các công thức
tổ thành chỉ có1 - 4 loài xuất hiện. Trong khi đó tại tuyến 3 và tuyến 4 có công thức tổ
thành phức tạp hơn với khoảng 5 - 7 loài cây xuất hiện trong công thức. Một số loài cây
tái sinh phổ biến, chiếm đa số trong công thức tổ thành bao gồm: Dẻ nhiều vảy, Sung,
Chân chim, Đu đủ rừng, Liên đàn, Dẻ đấu nứt. Những cây này đều chiếm đa số trong
công thức tổ thành tầng cây cao.
3.1.3. Tầng cây bụi
Kết quả xác định đặc điểm tầng cây bụi nơi có phân bố cây sâm Lai Châu được
trình bày tại Bảng 3.5.
Số loài xuất hiện trong tầng cây bụi biến động từ 4 - 10 loài, trung bình khoảng 7
loài/OTC. Độ che phủ trung bình ở mức cao khoảng 85% với chiều cao trung bình 1,4
m. Các loài cây chủ yếu xuất hiện tại tầng cây bụi gồm sâm Lai Châu, Sâm vũ diệp,
Tam thất hoang, Bảy lá một hoa, Sặt, Me nguồn, Sa nhân, Sâm cau lá to, Dương xỉ…
Không có sự khác biệt đáng kể về số loài, độ che phủ, chiều cao trung bình của tầng cây
bụi giữa các ô tiêu chuẩn.
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Bảng 3.5. Đặc điểm tầng cây bụi
OTC

Số loài

% che
phủ

H (m)

Loài chủ yếu

MT 1-1

7

100

1,3

Sâm Lai Châu, Sặt, Me nguồn, Thu hải đường, Cao hùng,
Giềng núi, Dương xỉ

MT 1-2

6

85

1,4

Sâm Lai Châu, Me nguồn, Dương xỉ, Lương Khương, Sặt, Cỏ
lá tre

MT 2-1

9

100

0,9

Sâm Lai Châu, Cao hùng, Thảo quả, Dương xỉ, Me nguồn,
Cỏ lá tre, Sa nhân, sâm Vũ diệp, Tam thất hoang.

MT 2-2

4

90

1,1

Sâm Lai Châu, Sa nhân, Sâm cau lá to, Me nguồn

MT 2-3

6

90

1,1

Sâm Lai Châu, Thảo quả, dương xỉ, Thu hải đường, Cói,
Song bào đá

MT 3-1

9

95

1,2

Sâm Lai Châu, sâm Vũ Diệp, Tam Thất Hoang, Dương xỉ, Me
nguồn, Cỏ lá tre, Thông đất, Guột, bảy lá một hoa.

MT 3-2

8

85

2,5

Sâm Lai Châu, Tam Thất Hoang, Bảy lá một hoa, Cao cẳng,
Dứa dại, Nứa, Quyển bá, Dương xỉ

MT 4-1

10

100

1,0

Sâm Lai Châu, Tam Thất Hoang, Bảy lá một hoa, Cói, Cỏ lá
tre, Gừng, Dương xỉ, Me nguồn, Sâm Vũ Diệp, Sâm cau lá to

MT 4-2

5

20

1,9

Sâm Lai Châu, Sậy, Ráng, Guột, Kim cang

TB

7

85

1,4

3.2. Đặc điểm đất tại địa điểm phân phân bố sâm Lai Châu
Kết quả nghiên cứu đặc điểm đất tại các địa điểm phân bố sâm Lai Châu được
trình bày tại Bảng 3.6.
Bảng 3.6. Đặc điểm đất tại địa điểm phân bố sâm Lai Châu

OTC

pHKCl

Mùnts

Nts

P2O5ts

K2Ots

(1:5)

(%)

(%)

(%)

(%)

Độ ẩm
khô
kiệt
(%)

Dung
trọng
(g/cm3)

Thành phần
cơ giới 3 cấp (%)
sét: <
0,002
(mm)

limon:
0,002 –
0,02 (mm)

cát: 0,02
- 2 (mm)

MT 1-2

3,54

6,01

0,33

0,29

0,61

5,71

0,91

8,46

21,14

70,40

MT 2-1

3,30

20,80

0,78

0,60

0,61

7,18

1,12

10,72

17,15

72,13

MT 2-2

3,04

29,37

0,94

0,52

0,66

8,93

1,13

8,71

15,25

76,04

MT 3-2

3,89

9,28

0,48

0,39

0,40

5,60

1,18

8,45

14,78

76,77

MT 4-1

3,37

7,30

0,45

0,37

1,71

5,82

0,97

10,58

31,74

57,68
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Độ chua trao đổi ở các điểm nghiên cứu đều ở mức rất chua, đô pHKCl đạt giá trị
cao nhất 3,89 và thấp nhất 3,04; Hàm lượng mùn biến động trong khoảng từ 6,01 29,37%, được xếp vào mức giàu đến rất giàu; Hàm lượng đạm biến động trong mức
trung bình đến giàu (từ 0,33 - 0,94%); Hàm lượng lân tổng số (P2O5ts) ở mức rất giàu,
biến động trong khoảng từ 0,29 - 0,60%; Hàm lượng Kali tổng số ởmức trung bình
>0,5% (trừ trường hợp ô tiêu chuẩn MT3 - 2 hàm lượng Kali tổng số ở ở mức nghèo).
Độ ẩm khô kiệt ở mức thấp, biến động trong khoảng từ 5,60 - 8,93%; Dung trọng
đất ở các ô tiêu chuẩn nghiên cứu biến động tương đối thấp từ 0,91 -1,18 (g/cm3) cho
thấy đất tại khu vực tơi xốp và giàu chất hữu cơ.
Về thành phần cơ giới, cấp hạt cát (0,02 - 2 mm) chiếm tỷ lệ cao nhất từ 57,68 76,77%, tiếp theo là tỷ lệ cấp hạt limom (0,002 -0,02 mm) biến động từ 14,78 - 31,74%,
thấp nhất là tỷ lệ cấp hạt sét (< 0,002%) biến động từ 8,45 - 10,58%. Theo bảng phân
loại xác định thành phần cơ giới đất của FAO - UNESCO cho thấy đất ở các khu vực có
loài sâm Lai Châu phân bố là đất thịt pha cát.
Kết quả nghiên cứu khu vực có phân bố sâm Lai Châu cho thấy tại các ô tiêu
chuẩn điều tra, sâm Lai Châu mọc tự nhiên ở độ cao 1600-2200m so với mực nước biển,
sâm Lai Châu phân bố trên nhiều trạng thái thảm thực vật từ rừng nghèo kiệt đến rừng
giàu, đất có pH (3,04-3,89) ở mức rất chua, hàm lượng mùn cao, đất tơi xốp và pha cát.
Kết quả nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu đã được công bố của Phan Kế
Long và cộng sự (2013), Phạm Quang Tuyến và cộng sự (2018). Mặt khác, các nghiên
cứu trước đây đều chỉ ra rằng Sâm Lai Châu là cây thân thảo, chỉ có thể tồn tại tại và
phát triển tốt dưới bóng râm của các thảm thực vật với độ tàn che 0,7. Tuy nhiên, trong
nghiên cứu này chúng tôi xác định được sâm Lai Châu mọc được dưới tán rừng với độ
tàn che tầng cây cao (0,2) nhưng yêu cầu số cây tái sinh triển vọng (chiều cao > 0,5m)
nhiều và độ che phủ của tầng cây bụi thảm tươi ở mức cao (bình quân 85%). Như vậy,
cấu trúc rừng nơi có cây sâm Lai Châu phân bố thì tầng cây tái sinh và cây bụi thảm
tươi là một chỉ số quan trọng cho sự tồn tại của sâm Lai Châu.
4. KẾT LUẬN
Sâm Lai Châu phân bố tự nhiên ở độ cao từ 1.600 - 2.200m so với mực nước biển.
Hiện trạng rừng tại khu vực điều tra biến động từ rừng nghèo kiệt đến rừng giàu, mật độ
tầng cây cao từ 300-2150 cây/ha. Sâm Lai Châu có thể mọc dưới tán rừng có độ tàn che
tầng cây cao 0,2- 0,7, mật độ cây tái sinh lớn, tầng cây bụi thảm tươi có độ che phủ trung
bình 85% và chiều cao trung bình 1,4m. Mật độ cây tái sinh biến động từ 625 - 56.250
cây/ha với số loài từ 1 - 14 loài/OTC.
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Sâm Lai Châu phân bố nơi đất có đặc điểm tơi xốp, thành phần cơ giới là thịt pha
cát, giàu dinh dưỡng, hàm lượng mùn cao, độ pH chua, độ ẩm khô kiệt và dung trọng
đất ở mức thấp,hàm lượng Nts, P2O5ts, K2Ots ở mức trung bình đến giàu.
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MẠCH MÔN – CÂY DƯỢC LIỆU ĐA TÁC DỤNG THÍCH ỨNG
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Nguyễn Thị Thanh Hải1, Nguyễn Văn Phú 1,
Đoàn Thị Thanh Nhàn2, Nguyễn Đình Vinh2
Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Hội sinh học Việt Nam
*Tác giả liên hệ: ntthai@vnua.edu.vn
1
2

TÓM TẮT
Cây mạch môn là cây thuốc quý với nhiều hoạt chất sinh học như:
homoisoflavonoids, flavonoids, eudesmane sesquiterpenoids và steroidal glycoside.
Chúng thường được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh tiểu đường, tim mạch, hô
hấp…. Trong lĩnh vực nông nghiệp, mạch môn là cây trồng đa tác dụng. Chúng có thể là
cây trang trí cảnh quan, che phủ chống xói mòn đất, thuốc bảo vệ thực vật sinh học…
Việc phân lập gen OjERF và OjBADH từ cây mạch môn cho thấy khả năng chống chịu
hạn và mặn của chúng. Vì vậy, mạch môn là cây trồng tiềm năng đối với những vùng bị
ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.
Từ khoá: Ophiopogon Japonicus Wall, chống chịu, biến đổi khí hậu.
MONDO GRASS – A MEDICINAL PLANT HAS MANY USE – VALUES
AND ADAPTING CLIMATE CHANGE
ABSTRACT
Mondo grass was a medicinal plant with many biological activities such as
homoisoflavonoids, flavonoids, eudesmane sesquiterpenoids, and steroidal glycosides.
They were used in many remedies for diabetes, respiratory,... In many countries, it is used
as an ornamental for borders and lawns. It is often sold as an ornamental plant for
freshwater. It spreads quickly and is often grown as a ground cover or low - maintenance
grass replacement. It is especially valuable for releasing soil erosion. Dwarf lily can be
used as a natural herbicide to control weeds in rice fields and biopesticide to control blast
disease. The OjERF and OjBADH genes from mondo grass showed that they have
drought and salt tolerance. Therefore, it is a potential crop with high economic value to
adapt to climate change.
Keywords: Ophiopogon Japonicus Wall, drought tolerance, climate change.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những năm gần đây, dưới sự bùng nổ dân số, công nghiệp hóa ồ ạt làm cho môi
trường sống của chúng ta trở nên suy thoái nghiêm trọng kèm theo đó là dịch bệnh phát
triển. Biến đổi khí hậu đang là một vấn đề được cả thế giới quan tâm trong đó Việt Nam là
một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Chính vì vậy, trong sản xuất nông
nghiệp nhiều loài cây trồng cũ dần đang được thay thế bằng những cây trồng mới có khả
năng thích nghi cao với những điều kiện bất thuận.
Cây mạch môn (Ophiopogon Japonicus Wall) thuộc họ Convallariaceae có
nguồn gốc từ Nhật Bản và Triều Tiên. Củ mạch môn có nhiều hoạt chất sinh học quý:
homoisoflavonoid, steroidal saponin và polysaccharide. Đây là những thành phần có
nhiều hoạt tính sinh học như kháng viêm, chống oxi hóa, gây độc tế bào, phòng và ngăn
bệnh tiểu đường...
Mạch môn từ lâu đã là vị thuốc phổ biến trong nhiều bài thuốc của các nước có
nền y học cổ truyền lâu đời như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam…
Các nghiên cứu về cây mạch môn đa phần tập trung trên các hoạt chất sinh học và giá trị
dược lý của củ mạch môn. Tuy nhiên, mạch môn là cây trồng đa tác dụng và có khả năng
thích ứng rộng. Do đó, cây dược liệu này hứa hẹn đang lại giá trị kinh tế cho người sản xuất,
nhất là bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra với mức độ nhanh và mạnh như hiện nay.
2. NỘI DUNG
2.1. Nguồn gốc và vị trí phân loại
Cây mạch môn (mạch môn đông, lan tiên) là một loài trong chi Ophiopogon (chi
mạch môn) có nguồn gốc từ Triều Tiên và Nhật Bản. Chi này hiện có khoảng 71 loài,
được phân bố chủ yếu ở khu vực khí hậu ôn đới đến nhiệt đới thuộc khu vực Đông Á,
Đông Nam Á và Nam Á. Ở Trung Quốc hiện có 38 loài thuộc chi Ophiopogon, trong đó
Ophiopogon Japonicus được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền (Masaoud et al.,,
1995). Tại Việt Nam, chi Ophiopogon có khoảng 15 loài, chủ yếu là loài Ophiopogon
Japonicus (L.f) Ker-Gawl. Cây mọc hoang và được trồng nhiều để thu hái củ làm thuốc
(Võ Văn Chi, 2012).
Mạch môn là cây cỏ sống lâu năm, có giá trị kinh tế và giá trị dược liệu cao, sinh
trưởng phát triển tốt ở những nơi râm mát, dưới tán các loại cây khác. Ở Việt Nam, mạch
môn được trồng để lấy rễ củ làm thuốc, nhiều nhất ở Phùng (Hà Nội), Nguyễn Trãi (Hưng
Yên), Ninh Hiệp (Hà Nội) (Đỗ Tất Lợi, 2006).
•

Phân loại cây mạch môn: Ophiopogon Japonicus Wall

•

Ngành Ngành: Ngọc lan (Magnoliophyta)

•

Lớp: Một lá mầm (Lilipsida)
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•

Bộ: Hoa loa kèn (Liliales)

•

Họ: Mạch môn (Convallariaceae)

•

Chi: Mạch môn (Ophiopogon)

2.2. Đặc điểm thực vật học
Mạch môn thuộc loại cây cỏ sống lâu năm, cao từ 10-40cm, rễ chùm trên rễ có
những chỗ phát triển thành củ. Lá mọc từ gốc, hẹp dài như lá lúa. Lá mạch môn có chiều
dài 15-40cm, rộng 1-4mm phía cuống hơi có bẹ, mép lá hơi có răng cưa. Cán mang hoa
dài từ 10-20cm, hoa màu xanh nhạt, cuống dài 3-5mm, tụ thành 1-3 hoa ở các kẽ, lá bắc
trắng nhạt. Quả mọng màu tím đen nhạt đường kính 6mm có từ 1-2 hạt (Đỗ Huy Bích,
2004; Nguyễn Thị Đỏ, 2007; Đỗ Tất Lợi, 2006). Củ mạch môn có hình thoi, màu vàng hơi
trong, dài 10-15mm. Mùi đặc biệt, có vị ngọt (Đỗ Tất Lợi, 2006).

Cây mạch môn

Rễ củ mạch môn

Hình 1: Mạch môn (Ophiopogon Japonicus (L.f) Ker-Gawl.)

2.3. Yêu cầu sinh thái của cây mạch môn.
Trong điều kiện tự nhiên, mạch môn thích hợp ở những nơi râm mát trên vùng đất
thấp và chân đồi, rừng, bụi rậm trong khe núi; những nơi râm trên sườn núi và dọc theo
suối, vách đá ở độ cao 200-2800 m ở vùng Đông Á. Nó có thể phát triển trong điều kiện
ánh sáng đầy đủ và cả trong bóng râm. Loại đất thích hợp cho mạch môn là loại đất cát,
đất nhiều mùn với độ pH từ 6,5 - 7,5 (Lim, 2015).
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2.4. Giá trị cây mạch môn
2.3.1. Giá trị dược lý
Cây mạch môn được biết đến rộng rãi như một loại thảo mộc dược liệu hơn là một
cây thực phẩm. Rễ củ có thể ăn được (Usher 1974) và được xem là một món ăn đắt giá
(Read 1946). Củ mạch môn được sử dụng làm nguyên liệu thực phẩm ở Đài Loan và thực
phẩm chức năng ở Trung Quốc, nó thường thay thế cho nhân sâm. Tại Trung Quốc, mạch
môn được coi là một loại thuốc truyền thống và đã được Bộ Y tế của Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa thừa nhận là một trong những thành phần thực phẩm chức năng (Liang et al.,
2012). Rễ củ thơm, ngọt ngào (Stuart, 1979) và nhầy (Duke and Ayensu, 1985). Tuy
nhiên, Tanaka (1976) và Kunkel (1984) cho rằng củ có vị cay đắng nên phải được loại bỏ
trước khi tiêu thụ.
Mạch môn đông là vị thuốc cốt yếu đối với bệnh âm hư. Theo Dược vật học
Trung Quốc, loại thảo mộc này có vị ngọt, hơi đắng và hơi lạnh; đi vào tim, phổi và dạ
dày; các kênh và nuôi dưỡng âm của dạ dày, lá lách, tim và phổi và làm hạ nhiệt cũng như
sự lo lắng, căng thẳng (Bensky et al., 2004). Củ mạch môn còn có tác dụng chống ho, kích
thích tình dục, long đờm, rối loạn hô hấp, an thần, tăng tiết nước bọt, kích thích tiêu hóa,
tiêu hủy chất nhầy, làm mềm da, giảm đau, chống sốt, chống đau thắt ngực, chống viêm,
lợi tiểu, trợ tim, kháng khuẩn, nhuận tràng và thuốc bổ (Yeung 1985; Duke và Ayensu
1985; Bown 1995). Mạch môn cũng được cho là vị thuốc có khả năng chống ung thư. Ở
Trung Quốc, củ mạch môn cũng được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường từ hàng ngàn
năm nay (Zhu et al., 2014) và để điều trị bệnh tim mạch (Wang et al., 2010). Shengmai
San (SMS) là bài thuốc truyền thống của Trung Quốc gồm rễ sâm sâm, ngũ vị tử và rễ
mạch môn theo tỷ lệ (2: 1: 2) được sử dụng để điều trị động mạch vành tim (Yao et al.,
2008). Thuốc tiêm Shengmai (SMI), một trong những chế phẩm thảo dược phổ biến nhất,
được sử dụng rộng rãi trong điều trị và viêm cơ tim do virus, xơ vữa động mạch vành (Xia
et al., 2009). Nó đã được sử dụng để làm giảm ho, đờm và nhiệt trong phổi do nhiễm
khuẩn (Liang et al., 2012). Theo y học cổ truyền Nhật Bản, mạch môn được sử dụng trong
kháng viêm, giảm đau họng và chữa khát (Izawa, 1967).
Tại Việt Nam, theo trong dân gian, mạch môn là vị thuốc rất thông dụng, được
dùng làm thuốc ho long đờm, bồi bổ cơ thể (bệnh phổi, gầy còm). Ngoài ra nó còn là vị
thuốc chữa thiếu sữa, lợi tiểu và chữa sốt khát nước (Đỗ Tất Lợi, 2006).
Theo dược học hiện đại, mạch môn đông mạch môn chứa khoảng 1,6% protein,
0,5% chất béo, 80% carbohydrate, 2,3% tro (Read 1946), chất nhầy, đường, β-sitosterol,
ophiopogonin A, ophiopogonin B và ophiogonone A, chất khoáng N, P, K (Chen et al.,
2005); Ni, Zn, Mn, Cu, Mg, Fe, Ca và Pb (Lou và Xu 2007). Một trong những thành phần
chính của củ mạch môn là các hợp chất homoisoflavonoid. Lớp chất thành thể hiện hoạt
tính chống oxi hóa và kháng viêm là những hoạt tính điển hình của Mạch môn (Li et al.,
2012). Tính đến năm 2003, Trần Văn Sung và cộng sự phân lập 13 hợp chất
homoisoflavonoid trong đó có 5 hợp chất mới và 8 hợp chất đã công bố trước đó. Tiếp đó,
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Trần Mạnh Hùng và các nhà khoa học Hàn Quốc cũng đã phân lập được 3 hợp chất
homoisoflavonoid mới (Trần Mạnh Hùng và cs. 2010). Theo Nguyễn Đình Trung (2018)
từ rễ củ cây Mạch môn (O. japonicus) đã phân lập được 15 hợp chất bao gồm 9 hợp chất
mới, 2 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ thiên nhiên và 4 hợp chất đã biết. Các hợp
chất trên thuộc nhóm chất benzofuran (5 chất), homoisoflavonoid (4 chất), flavonoid (2
chất), eudesmane sesquiterpenoid (3 chất) và steroidal glycoside (1 chất). Trong đó đặc
biệt có hợp chất mới phân lập homoisopogon A (OJ-6) có hoạt tính rất mạnh trên các
dòng tế bào ung thư khảo sát. Đỗ Huy Bích và cs. (2003) cho rằng củ Mạch môn đông có
những tác dụng như sau: chống viêm rõ rệt đối với hai giai đoạn cấp tính và bán mãn tính
của phản ứng viêm thực nghiệm; thu teo tuyến ức ở mức độ yếu; ức chế tương đối kháng
trên phế cầu và yếu hơn trên sự phát triển của các chủng vi khuẩn: Tụ cầu vàng, Shigella
dysenterae, bacillus subtilis; giảm ho, long đờm, tăng tiết dịch ở niêm mạc khí phế quản;
hạ đường huyết.
Không chỉ có tác dụng dược lý trên con người, trong chăn nuôi mạch môn cũng cho
thấy làm tăng khả năng miễn dịch đối với bệnh Newcastle trên gà và nó đang được cho là
ứng viên của tá dược miễn dịch loại mới (Xu et al., 2016). Điều này rất có ý nghĩa với
chăn nuôi gia cầm khi bệnh Newcastle được cho là một trong những bệnh truyền nhiễm
quan trọng nhất của gia cầm, gây tổn thất kinh tế rất lớn và có tỷ lệ chết cao (Miller et al.,
2010).
Để đánh giá chính xác hơn về giá trị dược lý của củ mạch môn, một số ít nghiên cứu
về khả năng gây độc của nước sắc mạch môn đã được tiến hành. Zhang et al., (2010) đã
nghiên cứu về khả năng gây độc của nước sắc mạch môn trên chuột trưởng thành. Kết quả
cho thấy không có ảnh hưởng nào được ghi nhận đối với trọng lượng cơ thể, thai nhi cũng
như gây tật thai nhi của chuột được cho dùng nước sắc mạch môn (26,9 g/kg).
2.3.2. Giá trị sử dụng và giá trị kinh tế
Cây mạch môn là cây dược liệu quý, được sử dụng làm thuốc chữa nhiều bệnh cho
con người. Đây là một loại cây thảo, rất dễ trồng và dễ sống, ít bị sâu bệnh gây hại do vậy
không cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người
trồng. Sau trồng 2 năm trở lên có thể cho thu hoạch. Năng suất có thể đạt 400-500 kg/sào
nơi đất tốt. Theo điều tra tại địa phương cho thấy, mạch môn là một sản phẩm rất dễ tiêu
thụ với giá bán khoảng 10000-15000/kg củ tươi và 80.000-100.000/kg củ đã chế biến rút
bỏ lõi (năm 2011). Do củ mạch môn dễ bảo quản và lưu trữ tại vườn, ít bị thối củ khi trồng
lâu năm nên người dân có nhiều hình thức lựa chọn bán củ khác nhau hay chủ động tiêu
thụ. Ngoài sản phẩm củ, lá mạch môn được sử dụng làm thức ăn cho gia súc trong mùa khô
hay phơi khô để làm vật liệu sản xuất các đồ thủ công mỹ nghệ.
Theo điều tra, đánh giá của Nguyễn Đình Vinh và Nguyễn Thị Thanh Hải (2011):
đa số ý kiến đánh giá cây mạch môn không có ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây
trồng chính. Một số ý kiến còn cho rằng cây mạch môn ảnh hưởng tốt đến cây trồng chính
như làm tăng độ ẩm và tăng lượng mùn trong đất. Các cây trồng chính (vải, bưởi, cam)
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trồng xen với mạch môn có khả năng sinh trưởng tốt hơn khi trồng thuần, đặc biệt là vào
các tháng mùa khô. Năng suất củ mạch môn trong điều kiện trồng phân tán dưới tán các
loại cây ăn quả có thể đạt từ 6,5 đến 16 tấn củ tươi/ha, cho thu nhập từ 60 – 100 triệu
đồng/ha. Vì vậy, việc phát triển sản xuất cây mạch môn tại các địa phương trên đang có
xu hướng tăng lên nhanh chóng.
Hiện nay tại một số tỉnh ở vùng Trung Du miền núi phía Bắc, cây mạch môn đang
được nông dân sử dụng trồng xen trong các vườn cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm,
trên các đồi dốc để bảo vệ đất. Hơn nữa ở vùng núi rất dễ xảy ra tình trạng hạn hán kéo dài
do thiếu nước vào mùa khô, việc trồng xen cây mạch môn vào các cây trồng chính sẽ che
phủ phần đất trống nên giảm khả năng bốc thoát hơi nước từ mặt đất. Hệ thống rễ của cây
mạch môn thuộc loại rễ chùm và phát triển mạnh vì vậy có tác dụng làm tăng độ tơi xốp
cho đất, làm đất không bị chai cứng, từ đó giữ được độ ẩm cho đất, bảo vệ đất, đồng thời
làm tăng hiệu quả sử dụng đất. Mạch môn là loại cây rất dễ trồng, ưa bóng, thích nghi
rộng trên nhiều loại đất và địa hình khác nhau nên khi trồng xen sẽ giúp giảm bớt chi phí
làm cỏ và công chăm sóc, đồng thời cho sản phẩm thu hoạch với hiệu quả kinh tế cao.
Trên thế giới, mạch môn không chỉ là cây thuốc quý mà nó còn có vai trò trong
công nghiệp xuất khẩu lá dùng để trang trí trong ngành công nghiệp trồng hoa. Hiện nay,
mạch môn được trồng thương mại ở Sri Lanka và có nhu cầu cao trong ngành xuất khẩu
lá. Nhu cầu của thị trường sẽ tăng cao khi lá có những đặc điểm: dài, bóng, sáng màu,
khỏe mạch và tươi lâu. Lá có thể thu hoạch từ 5-8 tháng sau khi trồng nên thu nhập từ
cây trồng nhanh hơn so với cây trồng khác. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chiều dài lá cần đạt từ
50-60cm (Wijayabandara et al., 2015).
Ở Nhật Bản, mạch môn không chỉ biết đến như một cây thuốc mà nó còn là cây có
khả năng hạn chế cỏ dại (Lin et al., 2003). Theo Iqbal et al., (2004) sự xuất hiện và tăng
trưởng của cây rau diếp, cỏ linh lăng, cỏ đuôi mèo và cây mù tạc đã bị ức chế nghiêm
trọng khi trồng trên đất trồng O. Japonicus. Ngoài ra, các methanol chiết xuất từ rễ bột
khô ức chế sự tốc độ tăng trưởng hệ sợi nấm trong ống nghiệm của Thanatephorus
cucumeris, Taphrina deformans và Fusarium solani (Lin et al., 2009). Như vậy, sử dụng
mạch môn để phòng tránh cỏ dại cũng như thuốc trừ nấm sinh học có ý nghĩa rất lớn trong
phát triển canh tác hữu cơ trong tương lai.
2.5. Khả năng thích ứng của cây mạch môn trong điều kiện biến đổi khí hậu
Ảnh hưởng của BĐKH đối với Việt Nam những năm vừa qua nhanh hơn so với
dự kiến. So với kịch bản biến đổi khí hậu, nhất là dự kiến mực nước biển dâng cao 1m vào
cuối thế kỷ 21 khi mà đến 40% diện tích ĐBSCL bị ngập, cùng với đó là một số khu vực
đồng bằng ven biển và ĐBSH. Những ảnh hưởng của BĐKH đối với các ngành, lĩnh vực,
nhất là sản xuất nông nghiệp đang báo hiệu một thách thức lớn cho Việt Nam. Năm 2016
hạn hán và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến 527,7 nghìn ha lúa bị thiệt hại, trong đó khoảng
44% diện tích bị thiệt hại hoàn toàn. Đối với các loại cây trồng khác như hoa màu, các loại
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cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày cũng bị ảnh hưởng, năng suất cây trồng giảm
khoảng 50% do tác động của BĐKH (Nguyễn Thế Chinh, 2020). Do đó, cần có những đối
tượng cây trồng mới có tính chống chịu cao và hệ thống canh tác thích hợp với điều kiện
BĐKH đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay.
2.5.1. Khả năng chịu hạn của mạch môn
Hạn hán được xem như là yếu tố chính hạn chế sự tăng trưởng và phát triển của cây.
Cây mạch môn cũng như các loài thực vật che phủ đất có khả năng chịu bóng râm tốt,
nhưng cũng nhạy cảm với stress nước trong đất. Theo Wang (2012) khi tiến hành nghiên
cứu khả năng chịu hạn trên 7 loài cỏ trong chi Liliaceae trong điều kiện đất thiếu nước.
Kết quả cho thấy Ophiopogon japonicus var. nana có khả năng kháng hạn mạnh nhất.
Một thí nghiệm khác đánh giá về khả năng chịu hại của 5 loại cây che phủ đất trong
đó có mạch môn (Hemerocallis fulva, Iris tectorum Maxim, Ophiopogon japonicus,
Reineckea carnea, Mentha canadensis L) cũng chỉ ra Ophiopogon Japonicus là loài có
khả năng chịu hạn mạnh nhất trong 5 loài cỏ. Khả năng chịu hạn của mạch môn thể hiện ở
đặc điểm: gia tăng nồng độ các chất làm tăng cường áp suất thẩm thấu (proline và đường
hòa tan), khả năng quang hợp trong điều kiện hạn bị ảnh hưởng nhỏ nhất, ít nhạy cảm với
sự thiếu hụt nước trong đất.
Nhiều tác giả cho rằng, phản ứng của thực vật trước tác động của hạn rất đa dạng,
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có kiểu gen, độ dài và tính khốc liệt của
điều kiện ngoại cảnh. Biểu hiện của quá trình này là việc sinh tổng hợp của một loạt các
chất trong tế bào, một số hoocmon hoặc chất kích thích để giúp cây có khả năng thích
ứng. Khi đi sâu vào nghiên cứu ở mức độ phân tử của hiện tượng nóng, hạn ở thực vật
người ta đã có những bước tiếp cận khác nhau trên nhiều loài cây trồng ở các giai đoạn
phát triển. Được nghiên cứu nhiều nhất là các protein sản phẩm biểu hiện gen. Các nhóm
protein được đặc biệt quan tâm bao gồm: protein sốc nhiệt, môi giới phân tử, LEA.
Theo Zhang (2003), cỏ mạch môn là một loại thảo dược thường xanh lâu năm
với một hệ thống rễ khỏe. Nó có khả năng chịu hạn và chịu nhiệt tốt, giữ màu xanh ngay
cả trong mùa đông, phân bố và được trồng rộng rãi ở nhiều vùng của Trung Quốc. Gen
OjERF, phân lập từ cây mạch môn, có một khung đọc mở của 1047 bp hoàn chỉnh, mã
hóa một peptide gồm 348 amino acid có khối lượng phân tử dự đoán là 39,08 kDa. Phân
tích trình tự cho thấy rằng OjERF chứa miền bảo tồn DNA-binding (AP2/ERF miền) của
58 axit amin, bảo tồn dư lượng Ala (A) và Asp (D) ở ngày thứ 14 và 19, trong đó cho thấy
rằng OjERF có thể là một thành viên của phân họ ERF. Các nghiên cứu gần đây sử dụng
phương pháp tiếp cận nghiên cứu bộ gen đã cho thấy rằng một vài yếu tố phiên mã như
các nhân tố phản ứng ethylene (ERF) đóng vai trò rất quan trọng khi cây trồng phản ứng
với các điều kiện bất thuận (Jiang et al.,, 2009; Wang et al.,, 2010). Bên cạnh đó, Cong Li
et al., (2012) khi nghiên cứu chuyển gen OjERF vào cây thuốc lá nhằm mục đích tăng khả
chịu hạn của cây thuốc lá đã chỉ ra rằng các dòng chuyển gen có hàm lượng
malondialdehyde (MAD) và sự rò rỉ điện thế (EL) thấp hơn, hàm lượng proline, SOD và
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hoạt động CAT cao hơn so với các dòng hoang dại trong điều kiện hạn hán. Các kết quả
của nghiên cứu này cho thấy gen OjERF có thể tạo ra khả năng chống chịu với với hạn
thông qua tăng proline và sự trao đổi chất chống oxy hóa.
Như vậy, với khả năng chịu hạn tốt, mạch môn sẽ là cây trồng thích hợp với các
vùng đất cao, thiếu nước; từ đó sẽ nâng cao được hiệu quả của sản xuất nông nghiệp tại
địa phương.
2.5.2. Khả năng chịu bóng của mạch môn
Cây mạch môn lùn (DMG; Ophiopogon japonicus 'Nanus') thường được trồng làm
cây cảnh trong vườn và được dự kiến nhu cầu sẽ tăng cao trong tương lai. Kang & Park
(2017) đã đánh giá mức độ chịu bóng và che phủ mặt đất bằng cách trồng DMG dưới các
mức độ bóng râm (0%, 55% và 75%). Kết quả cho thấy, mức độ chịu bóng cần thiết cho
sự phát triển bình thường của DMG nằm trong khoảng 0 - 50%. Tuy nhiên, không có sự
khác biệt thống kê về tỷ lệ che phủ mặt đất của DMG dưới các mức độ che sáng khác
nhau. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với Ma et al., (2009) cho rằng mạch môn thích hợp
với cường độ che nắng 41%; sẽ giúp cây sinh trưởng tốt và tăng cường hoạt động của các
enzym chống oxy hóa.
2.5.3. Khả năng chịu mặn của cây mạch môn
Liu et al., (2010) đã phân lập Gen OjBADH (số gia nhập Ngân hàng gen: DQ645888)
từ cây mạch môn. Gen này mã hóa một polypeptit gồm 500 axit amin. Nó có tính tương
đồng cao với các gen BADH của các loài Chenopodiaceae. Đánh giá sự biểu hiện quá
mức của OjBADH ở cây thuốc lá chuyển gen trong điều kiện mặn cho thấy hàm lượng
glycine betaine tăng gấp 2-2,5 lần và tỷ lệ sống sót tăng 60- 85% trong điều kiện chịu
mặn. Những kết quả này gợi ý rằng gen O. japonicus BADH có thể được sử dụng để tạo ra
các cây trồng chống chịu mặn.
2.5.4. Phản ứng của mạch môn với kim loại nặng
Đất bị ô nhiễm kim loại nặng đang là vấn đề môi trường cần được giải quyết. Xu
hướng sử dụng cây trồng để loại bỏ kim loại nặng từ đất đã và đang nhận được nhiều sự
quan tâm của các nhà khoa học. Cây trồng được chọn để áp dụng biện pháp xử lý sinh học
này cần có sinh khối lớn, bộ rễ khỏe. Đánh giá khả năng tích tụ 4 kim loại nặng (Pb, Cd,
Cu, Zn) của cây mạch môn, Ma et al., (2019) cho thấy Ophiopogon japonicus có hàm
lượng tích lũy Pb, Cu và Zn lớn nhất. Từ đó cho thấy, cây mạch môn là đối tượng thích
hợp cho việc loại bỏ kim loại nặng tại các vùng đất bị ô nhiễm.
3. KẾT LUẬN
Cây mạch môn là cây trồng đa tác dụng: cây thuốc, cây trồng xen che phủ đất, cây
trang trí cảnh quan, lá trang trí trong công nghiệp sản xuất hoa,… Những kết quả nghiên
cứu về thành phần hoạt chất có trong cây mạch môn đã khẳng định giá trị dược lý to lớn
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của mạch môn đối với những bệnh lý về tim mạch, hô hấp, tiểu đường... Trong nông
nghiệp, mạch môn mở ra hướng phòng trừ cỏ dại, nấm hại theo hướng hữu cơ sinh học.
Mạch môn là cây có khả năng thích ứng rộng. Với khả năng chịu hạn, chịu mặn và
chịu bóng, mạch môn sẽ là cây trồng tiềm năng trong hệ thống canh tác thích ứng với
BĐKH. Do đó cần có những nghiên cứu chuyên sâu để hoàn thiện quy trình canh tác
mạch môn trên từng vùng sinh thái, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
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ABSTRACT
The experiment was conducted to evaluate the effects of supplementation
different levels of turmeric on egg yield and egg quality of Egypt laying hens. Two
hundred and forty of 18-week-old Egypt hens were selected for the experiment with 60
hens for each treatment. The treatments were: the control group without supplement of
turmeric while TN1, TN2 and TN3 group with supplement of 0.25%, 0.5% and 1.0%
turmeric, respectively. The results showed that the cumulation of egg yield was greater
in the TN2 and TN3 treaments, compared to the control. The feed consumption/10 eggs
was lower in the TN2 and TN3 treaments when laying hens in 40-week-old. The egg
yolk color was greater in the TN2 and TN3 treaments, however, the cholesterol content
in eggs was lower in the TN2 and TN3 treaments, compared to the control.
Supplementation of turmeric did not affect on egg weight, egg shape, shell thickness,
proportion of shell, proportion of egg white and proportion yolk. The results suggested
that the appropriate level of supplement turmeric in the diet of laying hens is 0.5%.
Keywords: egg yield, egg quality, yolk color, cholesterol
INTRODUCTION
Currently, antibiotics are used as a common way for preventing diseasesand
increasing egg and meat production. However, antibiotics being usedcontinuously in
feed leads to some problems such as increasing drugresistance, remaining drug in the
body of chicken and loss of the naturalbalance of intestinal microflora (Awad et al.,
2009). For these reasons,researchers have studied to use additives to preserve the
desired features andhave positive effects on health and environment. Previous research
has shownthat herbal plants and their extracts have different biological activities
inpoultry, ranging from antibacterial properties, anti-parasitic, anti-viral andantioxidant
(Lee et al., 2004). Turmeric is known as a medical plant which could be supplemented
in poultry diets as nutritional andmedical sources for different purposes. Turmeric
(Curcuma longa L.) is apopular medicinal herb which is has crucial pharmacological
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functions funtions such asantioxidant, antiprotozoal, antimicrobial, anti- inflammatory,
antitumor andantiaging (Amalraj et al., 2017). The use of turmeric in poultry production
wasformerly reviewed by Khan et al. (2012). Curcumin, a major component in turmeric,
has a potent antioxidant activity (Ruby et al., 1995). It has been extensivelyused for
giving color and flavor to foods. The purpose of this work is to studythe effect of
different levels of turmeric on egg quality of laying hens.
MATERIALS AND METHODS
Materials
-Turmeric was cleaned, cut into 1cm, then oven-dried at 60ºC for 3 days. The
dried turmeric pieces were placed into the freezer overnight to harden up. The turmeric
from the freezer was ground into a fine powder by using a blender. The turmeric powder
was stored at 4 ºC until used in the diet of laying hens. Turmeric powder contains
100.4mg of total carotenoids / 100g of DM
- Two hundred and forty of 18-week-old Egypt laying hens
- The experiment was conducted at Chicken farm, Hanoi, Vietnam from May
2020 to February 2021.
Experimental design:
The experiment was designed as presented in the Table 1.
Table 1. Design of experiment
Items

Control

TN1

TN2

TN3

60 (20x3)

60 (20x3)

60 (20x3)

60 (20x3)

Replications

3

3

3

3

Weeks of experiment

26

26

26

26

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

0.0

0.25

0.5

1.0

Number of hens

Hen breed
Supplement of turmeric (%)

The laying hens were fed a complete diet in powder form. The turmeric was added
when the diet was mixed. The complete diet for laying hens was made according to the
requirements of NRC (1994). The complete diet is presented in Table 2.
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Table 2. Ingredients of chemical compositions of the complete diet for laying hens
Ingredients

% in the diet

Maize

55.2

Soybean meal

23.3

Rice bran

10.2

Tryptophan

0.2

Methionine

0.2

Lysine

0.1

Soybean oil

0.4

Tricalciphosphate

1.4

Lime

7.5

Premix
1.5
Chemical compositions of the diet
Crude Protein (%)

17.0

Crude Fibre (%)

3.1

Lipid (%)

4.4

Ca (%)

3.82

P (%)

0.71

Ash (%)

11.1

ME (Kcal/kg)

2751.0
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Laying hens were housed on the floor with rice husk and sawdust. Laying hens
were fed twice a day at 7:00am and 4:00pm. The hens were offered water ad libitum
during the entire experiment. Eggs were collected once a day at 5:00 pm.
The measurement parametters
- Egg yield per week (eggs/hen/week):

Amount of eggs per week (eggs)
Egg yield =
Amount of hens per week (hens)

-Eggs were weighted every week. Fifty eggs per week were randomly selected from
each treatment and were weighted using an electronic balance, with an accuracy of ±
0.01g.
- Feed consumption/10 eggs (kg)

Feed consumption (kg)
Feed consumption/10 eggs (kg) =

x 10
Amount of eggs (eggs)

- Thirty eggs per week were randomly selected from each treatment per week to
measure shell thickness; yolk index; egg-white index.
+ Shell thickness (mm):
The egg shell thickness was calculated by the average of the shell thickness (after
removing the membrane) at 3 points: the large end, the small end and the equator. The
shell thickness was measured using a palme ruler with an accuracy of ± 0.01mm.
+ Yolk index, egg-white index:
Yolk diameter, egg-white diameter was measured using a palme ruler with an
accuracy of ± 0.01mm.
h
Yolk index =
d
Where :

h = yolk height (mm)
d = yolk diameter (mm)
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2h
Egg-white index =
D+d

Where:

h = egg-white height (mm)
D = egg-white large diameter (mm)
d = egg-white small diameter (mm)

+The yolk color: The yolk color was measured by comparing the color of yolk to
the color standard of Roche scale. The color of Roche scale consists of 15 color bands,
numbered from 01 to 15, the color bands are distributed from light to dark.
+The cholesterol content in egg: Ten eggs were randomly selected from each
treatment per week to determine the cholesterol content. The cholesterol content was
dertemined by HPLC according to the method of Rong et al. (1999)
Statistical analysis
The different of egg yield and egg quality among treatments were analysed by
ANOVA using the MIXED procedure of SAS (SAS, 2010). The model was:
Y = μ + Ti + εij(2)
where Y = the dependent variable, μ = the overall mean, Tj = the effect of
treatment (i=1 to 4) and εij=the residual error term. The results are presented as the least
squares means and standard error of the means. Differences among main effects were
analysed using Tukey-Kramer’s multiple comparison procedure in the LSMEANS
statement of SAS (SAS 2010) with effects considered significant at p≤0.05 and a trend
at 0.05<p
RESULTS
The cumulation of egg yield
The cumulation of egg yield is presented in Table 3. During 25 to 44 week-old of
laying hens, the cumulation of egg yield were greater (P ≤ 0.005) in the TN2 and TN3
treatments, compared to the control and TN1. In the end of experiment, the cumulation
of egg yield in the TN2 and TN3 were 128.6 and 128.8 eggs/hen. While the cumulation
of egg yield in the control and TN1 were 127.3 and 127.1 eegs/hen.
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Table 3. The cumulation of egg yield (eggs/hen)
Age
Week of
weeks of
experiment
hen

ab

Control

TN1

TN2

TN3

SEM

P-value

1

19

0.10

0.11

0.12

0.13

0.016

0.297

7

25

27.7a

27.7a

28.0b

28.2b

0.076

0.005

12

30

53.9a

54.0a

55.9b

56.1b

0.067

<.0001

17

35

81.3a

81.2a

82.3b

82.5b

0.126

0.0002

22

40

106.7a

105.9a

108.2b

108.6b

0.156

<.0001

26

44

127.3a

127.1a

128.6b

128.8b

0.197

0.0002

Row means with different superscripts differ at p<0.05

Feed comsumption
Feed comsumption /10 eggs is presented in Table 4. Feed consumption/10 eggs
tended to be lower (P = 0.076) in the TN3, compared to the control when hens in 25
week-old. When hens in 40 week-old, the feed comsumption was lower (P = 0.005) in
the TN2 and TN3. The hen need 1.26 to 1.48 kg feed to produce 10 eggs during the
entire experiment.
Table 4. Feed consumption/10 eggs (kg)
Age
Week of
weeks of
experiment
hen

ab

Control

TN1

TN2

TN3

P-value

1

19

66.3

61.7

56.9

52.0

10.43

0.468

7

25

1.29

1.29

1.27

1.26

0.005

0.076

12

30

1.32

1.33

1.32

1.31

0.090

0.131

17

35

1.41

1.41

1.39

1.37

0.010

0.407

22

40

1.45a

1.45a

1.42b

1.42b

0.005

0.005

26

44

1.47

1.48

1.47

1.46

0.006

0.169

Row means with different superscripts differ at p<0.05
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SEM

The weight and shape of eggs
The weight and shape of eggs are presented in Table 5. The results showed that
supplement turmeric did not effect on the weight and shape of eggs.
Table 5. The weight and shape of eggs (n=150)
Week of
experiment

Age
weeks of
hen

Control

TN1 TN2

TN3

SEM

P-value

Weight of eggs (g)
1

19

51.2

51.1

51.9

51.9

0.38

0.27

7

25

55.1

55.3

55.4

55.1

0.32

0.42

12

30

58.2

57.8

58.3

58.7

0.33

0.39

17

35

58.2

57.7

58.3

58.1

0.31

0.36

22

40

58.5

58.2

58.5

58.4

0.31

0.73

26

44

58.6

57.7

57.6

57.7

0.34

0.06

1

19

1.30

1.31

1.31

1.31

0.004

0.83

7

25

1.29

1.29

1.30

1.30

0.007

0.81

12

30

1.30

1.29

1.29

1.30

0.003

0.07

17

35

1.30

1.29

1.30

1.30

0.004

0.38

22

40

1.31

1.30

1.30

1.31

0.004

0.13

26

44

1.32

1.31

1.31

1.31

0.004

0.19

Shape of eggs

The quality of eggs
Some parametters related to the quality of eggs are presented in Table 6. Shell
thickness, proportion of shell, proportion of egg white and yolk were similar among
treatments. The yolk color was greater (P <.0001) in the TN2 and TN3, compared to the
control and TN1. Supplement turmeric increased the yolk color from 7.60 point
(control) to 10.99 point (TN3). However, the cholesterol content was lowest ((P <.0001)
in the TN2 treatment. Supplement tumeric reduced the cholesterol content from 584.6
(mg/100g) in the control to 434.4 (mg/100g) in the TN2 treatment.
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Table 6. The quality of eggs (n=150)
Items

Control

TN1

TN2

TN3

SEM

P-value

Shell thickness (mm)

0.32

0.32

0.32

0.33

0.004

0.712

Proportion of shell (%)

10.1

10.7

10.7

10.6

0.182

0.180

Proportion of egg white (%)

64.8

64.8

64.4

64.6

0.457

0.775

Proportion of Yolk (%)

24.8

24.5

25.1

25.0

0.455

0.726

Yolk color

7.60a

8.70a 10.65b 10.99b 0.308

<.0001

Cholesterol (mg/100g)

584.6a

493.1b 434.4d 456.8c 4.811

<.0001

abcd

Row means with different superscripts differ at p<0.05

DISCUSSIONS
Riasi et al. (2008) reported that supplementation of turmeric in the diet of laying
hens with 2 g/kg did not affect egg quality. The egg production, weight and mass
increased significantly in laying hens supplement of turmeric at the level of 0.5% in the
diet (Radwan et al., 2008). The while yolk weight and yolk index were significantly
higher in the group fed with 1.0% turmeric in the feed, compared to the control diet
(Radwan et al., 2008). Egg production was increased in laying hens treated with a
herb-derived mineral toxin binder production containing Curcuma longa (Sawale et al.,
2009). Radwan et al. (2008) reported that turmeric may improve the environment in the
uterus (specifically the site of calcium deposition) and consequently increase shell
weight and thickness of eggs.
CONCLUSIONS


Supplementation turmeric powder at 0.5% and 1.0% in the diet of laying hens
increased the cumulation of egg yield.



Supplementation of turmeric at 0.5% and 1.0% in the diet of laying hens
increased the yolk color



Supplementation of turmeric at 0.25%; 0.5% and 1.0% in the diet of laying hens
reduced the cholesterol content in eggs.



Supplementation of turmeric did not effect on feed comsumption/ 10 eggs, egg
weight, egg shape, shell thickness, proportion of shell, proportion of egg white
and proportion yolk.



The appropriate level of supplement turmeric in the diet of laying hens is 0.5%.
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TÓM TẮT
Thực hiện thí nghiệm một nhân tố, bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ RCBD
3 lần nhắc lại tại Sapa lào cai với 5 mẫu giống chè dây. VT-CD01 (sapa), VT-CD02 (Lai
châu 1); VT-CD03 Lai châu 2; VT-CD04 (sơn la) và VT-CD05 (bắc giang). Thí nghiệm
thực hiện từ 2017 – 2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra: Màu sắc lá, cuống lá non, hình dạng
lá chét, mật độ răng cưa là các đặc trung phân biệt giống chè dây. Mẫu giống VT-CD01 và
VT-CD02, VT-CD04 lá non có màu đỏ tía, giống VT-CD03 và VT-CD05 (giống Bắc
Giang) lá có màu xanh lá mạ. Mẫu VT-CD01 lá chét hình xoan thuôn, mẫu VT-CD03 và
VT-CD04 lá chét hình xoan, thon dài, VT-CD04 lá chét hình xoan, hơi tròn, lá chét giống
VT-CD02 có hình mũi mác. Mẫu giống VT-CD01, VT-CD02, VT-CD03 và VT-CD04
răng cưa khá dày còn của mẫu VT-CD05 thưa. Mẫu VT-CD02 sinh trưởng, phát triển
mạnh, số nhánh nhiều, năng suất 3,0 tấn/ha,
Từ khoá: chè dây, mẫu giống, năng suất, Sapa Lao cai.
Researches on Agronomical – biological characteristitis of some varieties of Snake
wine vine (Ampelopsis cantoniensis (H&A) Pi) in Sapa Lao cai
ABSTRACTS
A one-factor experiment was deagned by a randomized complete block design
(RCBD) with 3 replications in Sapa, Lao Cai with 5 varieties of Snake wine vine
(Ampelopsis cantoniensis (H&A) Pi) as: VT-CD01 (Sapa), VT-CD02 (Lai Chau 1);
VT-CD03 (Lai Chau 2); VT-CD04 (Son La) and VT-CD05 (Bac Giang). The
experiment was carried out from 2017 to 2020. Research results showed: Leaf color,
color of young petioles, leaflet shape, leaf tooth density are distinguishing morpholocial
characteristics of the Snake Wine vine. Leaf Young color of VT-CD01, VT-CD02 and
VT-CD04 Vars. are purple, of VT-CD03 and VT-CD05 Vars are green. Shape of leaflet
of VT-CD01 is oval, VT-CD03 and VT-CD04 are elongated leaflets, VT-CD04 has
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oval, slightly rounded leaflets. The leaf tooth of density of VT-CD01, VT-CD02,
VT-CD03 and VT-CD04 Vars are quite thick, while the VT-CD05 Var. is sparse.
VT-CD02 var. obtained the highest number of branches, high yield (3.0 tons/ha); mild
infestations of mosquito and beetle bugs are light; poor tolerence to waterloging, good
drought and cold tolerence
Keywords: Snake wine vine, Yield, Sapa Lao cai.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chè Dây (Ampelopsis cantoniensis (H&A), Theo Võ Văn Chi (2012) Chè dây là cây
thuốc có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, khư phong thấp, cường gân
cốt, lá cây có tác dụng an thần giảm đau làm liền sẹo, giảm đau dạ dày. Chè dây có
Flavonoid, trong đó hàm lượng chất dihydromyricetin (C15H1208) phải chứa ít nhất 18%
(Dược điển Việt Nam V, 2017); ngoài ra trong lá chè dây còn chứa 2 loại đường Glucose
and Rhamnose, các chất trong chè dây khá an toàn cho người…(Phạm Thanh Kỳ & cs.,
2001). Nhiều nghiên cứu trên thế giới khẳng định thành phần flavonoid trong Chè dây có
tác dụng điều trị viêm loét dạ dày, phòng ung thư và tăng cường chức năng miễn dịch cơ
thể (Feng Ni et al.2012; Nguyen Van Thu et al., 2015). Chè dây là cây dược liệu bản địa ở
Việt Nam phân bố khá rộng ở các tỉnh từ Bắc vào nam (Đỗ Tất Lợi, 2005). Hiện nay có rất
nhiên công ty đang quan tâm khai thác nguồn dược liệu này để làm thực phẩm chức năng,
nhưng duy nhất có công ty Traphaco nghiên cứu và hướng tới đưa cây này vào trồng trọt
từ năm 2012 (Traphaco, 2012), chủ động nguồn nguyên liệu tạo sản phẩm bảo vệ sức
khoẻ Ampelop hỗ trợ điều trị dạ dày. Nhu cầu nguyên liệu chè dây ngày càng tăng lên tới
hàng tram tấn. Tuy nhiên các nghiên cứu tuyển chọn giống, hoàn thiện quy trình kỹ thuật
trồng còn chưa được nghiên cứu bài bản, nên tính đến thời điểm này, chưa có giống và
quy trình kỹ thuật được hoàn thiện. Do đó năng suất và chất lượng chưa ổn định ảnh
hưởng đến hiệu quả điều trị. Xuất phát từ thực tế trên và góp phần tuyển chọn giống chè
dây chất lượng tốt, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của
một số mẫu giống chè dây ((Ampelopsis cantoniensis (H&A) Pi) tại Sapa Lào cai.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu gồm các mẫu giống Sapa (VT- CD01), mẫu giống lai châu tím
(VT-CD02); mẫu giống lai châu xanh (VT-CD03); mẫu giống Sơn La (VT- CD04) và
mẫu giống Bắc giang (VT-CD05) thu thập, nhân giống vô tính bằng hom và trồng 24
tháng 2 năm 2017.
Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) nhắc
lại 3 lần. Diện tích ô thí nghiệm là 20 m2, chưa kể dải bảo vệ. Thí nghiệm trồng trong điều
kiện dưới tán rừng độ che sáng 30%. Quy trình trồng, chăm sóc theo Quy trình kỹ thuật
canh tác chè dây của Học viện nông nghiệp Việt Nam, 2021.
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Các chỉ tiêu theo dõi: hình dạng, màu sắc thân lá, hoa, quả, hạt, theo dõi lúc cây
trưởng thành. Chiều cao cây (cm); Đường kính thân (cm); Số nhánh/cây; Tổng số lá
(lá/cây); Các chỉ tiêu sinh lý và năng suất: Chỉ số SPAD: Dùng máy Minilab 502 của Nhật
đo 3 vị trí của lá trưởng thành (đầu lá, giữa lá, đuôi lá) lấy giá trị trung bình với lá hoàn
chỉnh; LAI (m2 lá/m2 đất); năng suất cá thể (g/cây); năng suất thực thu (tấn/ha/năm): cắt
toàn bộ lá và ngọn non, chế biến theo quy trình của Traphaco (2012). Theo dõi 5 cây/công
thức, lấy giá trị trung bình/năm tại thời điểm trước thu hoạch.
Số liệu thu thập được phân tích thống kê bằng phần mềm Excel 2013 và IRRISTAT 5.0.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm hình thái của một số mẫu giống Chè Dây
Bảng 3.1. Đặc điểm hình thái thân của một số mẫu giống Chè Dây

Mẫu
giống

Tập tính
sinh
trưởng

1

VT-CD01

2

Stt

Màu thân cây
Tua cuốn Hình dạng thân
Thân
non

Trưởng
thành

Vô hạn

Đỏ tía

Nâu

Có

Trụ, đặc

VT-CD02

Vô hạn

Đỏ tía

Nâu

Có

Trụ, đặc

3

VT-CD03

Vô hạn

Xanh

Nâu

Có

Trụ, đặc

4

VT-CD04

Vô hạn

Đỏ tía

Nâu

Có

Trụ, đặc

5

VT-CD05

Vô hạn

Xanh

Nâu

Có

Trụ, đặc

Kết quả nghiên cứu từ bảng 3.1 có thể thấy rằng tập tính sinh trưởng của các mẫu
giống đều theo kiểu vô hạn. Mẫu giống VT-CD03 (lai châu) và VT-CD05 (giống Bắc
Giang) có thân non màu xanh nhạt, xanh; VT-CD01 có thân non màu đỏ tía, xanh lá mạ,
xanh; VT-CD02 và VT-CD04 có thân non màu đỏ tía, xanh. Cả 5 mẫu giống thân già đều
có màu nâu. Hình dạng thân của cả 5 mẫu giống đều có hình trụ, đặc và có tua cuốn. Kết
quả nghiên cứu phù hợp với mô tả hình thái thân, màu sắc lá cây chè dây tại xã Tư Đông
Giang, Quảng Nam (Nguyễn Hồ Lam và cs. 2019).
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Bảng 3.2. Đặc điểm hình thái lá của mẫu giống Chè Dây

Stt

Tên giống

Bề mặt
Phiến lá

Độ sâu Mức độ dày
răng răng cưa của
cưa của
mép lá
mép lá

Màu sắc lá cây
Lá trưởng
thành

Lá non

1

VT-CD01

Nhẵn

Sâu

Dày

Đỏ tía đậm

Xanh đậm

2

VT-CD02

Nhẵn

Sâu

Dày

Đỏ tía nhạt

Xanh đậm

3

VT-CD03

Nhẵn

Sâu

Dày

4

VT-CD04

Nhẵn

Sâu

Dày

Đỏ tía

Xanh

5

VT-CD05

Nhẵn

Nông

Thưa

Xanh lá mạ

Xanh đậm

Xanh lá mạ

Xanh đậm

Kết quả trình bày tại bảng 3.2 cho thấy: Kết cấu của phiến lá với bề mặt trên của 5
giống là giống nhau đều nhẵn, nhưng lại có mức độ khía răng cưa của phiến lá khác nhau
với giống VT-CD01, VT-CD03, VT-CD04 và VT-CD02 đề có mức độ khía răng cưa khá
sâu nhưng đối với giống VT- CD05 thì mức độ khía răng cưa của phiến lá nông. Mức độ
răng cưa của từng giống cũng có điểm khác biệt với giống VT-CD01, VT-CD02,
VT-CD03 và VT-CD04 đề có mức độ răng cưa dày đối với giống VT-CD05 thì mức độ
răng cưa thưa.
Lá non của 5 mẫu giống có màu sắc đặc trưng riêng: Mẫu giống VT-CD01 có màu
đỏ tía; VT-CD02 có màu đỏ tía; VT-CD03 có màu xanh lá mạ; VT-CD05 có màu xanh lá
mạ; VT-CD04 có màu xanh tía. Còn lá trưởng thành có màu sắc tương đối giống nhau,
đều có màu xanh, xanh đậm. Kết quả mô tả đặc điểm hình thái lá, thân các mẫu giống chè
dây phù hợp với mô tả của Phạm Hoàng Hộ (2000).
Bảng 3.3. Đặc điểm hình thái hoa quả của mẫu giống Chè Dây
Stt

Mẫu giống

Hoa: màu
sắc

Màu sắc
quả chín

số hạt/ quả,màu Khối lượng hạt
sắc hạt
P1000 (g)

1

VT-CD01

Trắng

Đen

3-4 hạt, nâu

15,68

2

VT-CD02

Trắng

Đen

3-4 hạt, nâu

15,46

3

VT-CD03

Trắng

Đen

3-4 hạt, nâu

15,21

4

VT-CD04

Trắng

Đen

3-4 hạt, nâu

15,77

5

VT-CD05

Trắng

Đen

3-4 hạt, nâu

16,15

Kết quả trình bày ở bảng 3.3 có thể thấy rằng màu sắc của hoa, quả, số hạt/quả của
các mẫu giống chè dây là giống nhau. Khối lượng 1000 hạt có sự khác biệt không đáng kể
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giữa các mẫu giống, biến động trong khoảng 15 – 16,15g. Cụ thể: VT-CD01 là 15,68 g.
Trong khi đó, mẫu giống VT-CD05 là 16,15 g.
3.2. Đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số mẫu giống Chè dây
Chè dây là cây sinh trưởng vô hạn, thân cành leo đặc biệt trong điều kiện che
bóng hoặc dưới tán rừng (Nguyễn Hồ Lam và cs. 2019).
Kết quả nghiên cứu cho thấy, các mẫu giống tăng trưởng về chiều cao chênh lệch
đáng kể trong cùng 1 năm và trong cùng 1 điều kiện sống. Chiều cao cây tăng dần từ năm
1 đến năm 2 và cao nhất ở năm thứ 3. Tuy nhiên, chiều cao cây phụ thuộc vào số lứa hái
và thời gian thu hái lá của cây chè dây.
Kết quả nghiên cứu tại bảng 3.5. cho thấy mẫu giống VT- CD01 đạt cao nhất năm
3 là 152,33 cm sai khác có ý nghĩa thống kê với mẫu giống chè VT-CD05 và VT-CD04 ở
độ tin cậy 95%. Tiếp theo là mẫu giống VT-CD02 và VT-CD03.
Đường kính thân và số cành/thân có liên quan đến tỷ lệ thân/lá trong nguyên liệu
chè dây. Trong thân cành, hàm lượng hoạt chất thấp. Đường kính thân của mẫu giống
VT- CD01 và VTCD02 có xu hướng nhỏ hơn các mẫu giống khác ở các năm trồng. Cụ
thể, năm 1 đường kính thân của VT-CD01 chỉ đạt 7,96 mm, trong khi các mẫu giống
VT- CD05 đạt tới 8,46 mm. Năm 2 đường kính thân tăng lên rõ rệt, tuy nhiên giữa các
giống biến động từ 22,5 mm (VT-CD02) đến 24,2 mm (VT-CD03). Cây năm 3, đường
kính thân ở các mẫu giống tăng mạnh và đạt cao nhất vẫn là VT- CD05 (38,2 mm).
Bảng 3.4. Động thái tăng trưởng chiều cao cây và đường kính thân
của các mẫu giống Chè dây
Giống

Đường kính thân (mm)

Chiều cao (cm)
Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 1

Năm 2

Năm 3

VT-CD01

100

115,00

152,33

7,96

23,8

35,2

VT-CD02

99,3

107,67

141,17

7,02

22,5

33,7

VT-CD03

102,0

110,67

143,47

7,98

24,2

37,7

VT-CD04

96,3

103,33

139,43

7,85

24,0

37,8

VT-CD05

106,0

110,67

123,93

8,46

23,8

38,2

5%LSD

8,28

8,27

12,57

0,58

0,75

0,69

Cv%

4,4

4,1

4,7

3,8

2,9

2,0
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Bảng 3.5. Động thái tăng trưởng số nhánh/cây và số lá/cây
của các mẫu giống Chè dây

VT-CD01
VT-CD02
VT-CD03
VT-CD04
VT-CD05
5%LSD
Cv%

Năm1
7,00
8,67
6,67
6,00
5,00
1,00
10,5

Số nhánh/cây
Năm2
13,00
13,33
13,33
12,00
9,33
0,94
15,6

Năm3
18,00
20,67
16,67
16,00
15,00
1,37
11,6

Số lá/thân chính
Năm1
Năm2
Năm3
9,3
23,6
38,0
10,2
27,3
43,2
9,6
18,1
34,0
9,7
23,6
33,3
9,5
18,4
28,7
0,29
5,51
4,97
3,5
4,7
5,2

Kêt quả nghiên cứu cho thấy, số nhánh và số lá/cây tăng dần từ năm 1 đến năm 3.
(Bảng 3.5). Số nhánh và số lá/cây quyết định nhiều đến năng suất chè dây.
Mẫu giống VT- CD02 khả năng tăng trưởng cành lá mạnh nhất tại Sapa. Cụ thể
năm đầu tiên, số nhánh đạt 8,67 lá/cây, năm 2 đạt 13,33 lá/cây và năm 3 là 20,7
nhánh/cây. Thấp nhất là mẫu giống VT- CD05 ở tất cả các năm. Cụ thể, năm 1, chỉ đạt 5
nhánh/cây; năm 2 là 9,33 nhánh/cây và năm 3 là 15,00 nhánh/cây. Tương tự, số lá/cây tỷ
lệ thuận với số nhánh/thân. Mẫu giống VT-CD02 có số nhánh nhiều nhất, nên số lá/cây
cao ở tất cả các năm, cụ thể năm 3 đạt 43,2 lá/cây, trong khi đó mẫu giống VT-CD05 có số
lá/cây thấp nhất là 28,7 lá/cây. Sai khác về số lá/cây ở các mẫu giống ở độ tin cậy 95%.
Chỉ số diện tích lá (LAI) và chỉ số SPAD là các chỉ tiêu sinh lý ảnh hưởng đến
sinh trưởng cây. Mặt khác, chỉ số diện tích lá thay đổi theo đặc tính của giống, mùa vụ,
các biện pháp kỹ thuật.
Bảng 3.6. Chỉ số SPAD và chỉ số diện tích lá của một số mẫu giống chè Dây

VT-CD01

N1
29,7

SPAD
N2
42,1

N3
53,5

VT-CD02

28,9

40,8

51,7

VT-CD03
VT-CD04
VT-CD05
LSD
CV%

29,5
27,4
31,8
4,49
7,7

45,3
41,7
42,5
4,62
5,5

56,7
47,8
49,8
4,96
4,7

Mẫu giống

Chỉ số diện tích lá m²lá/ m²đất
N1
N2
N3

1,8
1,7

2,4
2,2

4,8
4,7

1,6
1,8
1,5

2,2
2,4
2,1

3,3
3,8
3,4

Kết quả đánh giá chỉ số diện tích lá (LAI) của các mẫu giống trình bày tại Bảng
3.6 cho thấy: Mẫu giống VT-CD01 năm 3 đạt chỉ số diện tích lá cao nhất (4,8 m² lá/m2
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đất), tương đương với VT-CD02, thấp nhất là VT-CD03 chỉ đạt 3,3 m² lá/m2 đất tương
đương với mẫu giống VT-CD05 chỉ đạt 3,4 m2 lá/m2 đất năm thứ 3 sau trồng.
Chỉ số SPAD phản ánh hàm lượng diệp lục trong lá (Ninh Thị Phíp &Nguyễn
Thị Thanh Hải, 2016), xác định chỉ số SPAD của các mẫu giống chè dây, kết quả cho
thấy chỉ số SPAD ảnh hưởng bởi năm trồng và giống. Mới trồng, lá có hàm lượng diệp
lục thấp, lá màu xanh nhạt, trồng năm 2, năm 3, chỉ số diệp lục tăng mạnh ở tất cả các
mẫu giống. Mẫu giống VT-CD02 (53,5) và VT-CD03 (56,7) có màu xanh đậm hơn nên
chỉ số SPAD cao nhất ở năm 3; thấp nhất là mẫu giống VT- CD04 chỉ đạt 47,8.
Bảng 3.7. Năng suất cá thể của một số mẫu giống Chè Dây tại SaPa
Mẫu giống

Năng suất cá thể (g/cây)

Năng suất thực thu (tấn/ha)

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 1

Năm 2

Năm 3

VT-CD01

151,21

504,9

987,34

1,49

2,58

3,2

VT-CD02

143,28

500,9

943,96

1,44

2,16

3,0

VT-CD03

139,79

469,7

781,42

1,34

1,91

2,7

VT-CD04

142,31

491,7

795,57

1,47

2,05

3,0

VT-CD05

130,87

472,7

702,27

1,36

2,01

2,7

LSD

66,78

0,25

CV%

4,3

1,7

Năng suất cá thể:
Năng suất cá thể của các mẫu giống chè dây tăng dần từ năm 1 đến năm thứ 3.
Giữa các mẫu giống có sự khác biệt rõ, cụ thể: mẫu giống VT-CD01 có năng suất cá thể
cao nhất đạt 151,21 g/cây năm 1, năm 2 đạt 504,9 g/cây và năm 3 đạt 987,34 g/cây,
tương đương với VT-CD02 đạt 143,28 g/cây, năm 2 đạt 500,9 g/cây và năm 3 đạt
943,96 g/cây; VT-CD05 đạt thấp nhất là 130,87 g/cây; năm 2 đạt 472,7 g/cây và năm
3 đạt 702,27 g/cây.
Năng suất thực thu:
Tại SaPa mẫu giống VT-CD01 năm 3 có năng suất thực thu cao nhất đạt 3,2
tấn/ha, sau đó đến VT-CD02 đạt 3,0 tấn/ha, thấp nhất là 2 mẫu giống VT-CD04 (2,7
tấn/ha) sai khác ở mức có ý nghĩa. Kết quả điều tra của Nguyễn Hồ Lam và cs (2019)
cho thấy, chè dây sinh trường tại Đông giang Quảng Nam, số lần thu hái/nhiều 1-2
tháng/lứa, năng suất từ năm 2 đạt được 2-3 tấn/ha.
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4. KẾT LUẬN
Màu sắc lá, cuống lá non, hình dạng lá chét, mật độ răng cưa là các đặc trung phân
biệt giống chè dây. Mẫu giống VT-CD01 và VT-CD03, VT-CD04 lá non có màu đỏ tía,
giống VT-CD03 và VT-CD05 (giống Bắc Giang) lá có màu xanh lá mạ, xanh nhạt. Mẫu
VT-CD01 lá chét hình xoan thuôn, mẫu VT-CD03 và VT-CD04 lá chét hình xoan, thon
dài, VT-CD04 lá chét hình xoan, hơi tròn, lá chét giống VT-CD02 có hình mũi mác. Mẫu
giống VT-CD01, VT-CD02, VT-CD03 và VT-CD04 răng cưa khá dày còn của mẫu
VT-CD05 thưa.
Mẫu VT-CD02 và VT-CD01 sinh trưởng, phát triển mạnh, số nhánh nhiều, năng
suất cao (3,2 tấn/ha
LỜI CẢM ƠN
Trân trọng Cảm ơn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cấp kinh phí để chúng tôi thực
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DIVERSITY, DISTRIBUTION AND CONSERVATION STATUS
OF INDIAN MEDICINAL PLANTS
V. Sundaresan
CSIR – Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants
Research Center, GKVK Post, Bengaluru – 560065, INDIA
vsundaresan@cimap.res.in / resanvs@gmail.com

ABSTRACT

Medicinal plants are one of the most sensitive commodity areas of research
exhibiting diverse life forms and occurring under varied ecologies practically
occupying all floristic regions of the world today. India is endowed with rich and
diverse forest resources among 12 mega-biodiversity countries of the world and
Western Ghats stands as a one of the richest biodiversity hotspots. All Indian
cultures from ancient times to the present day have used plants as a source of
medicines. Developing markets for herbal products, particularly those that are
harvested from the wild, can trigger a demand that cannot be met by available or
legal supplies and demands a conservation initiative. The most serious proximate
threats when extracting medicinal plants generally are habitat loss, habitat
degradation, and over harvesting.
Conscious efforts to conserve and protect global biodiversity are a
concerned phenomenon. A range of strategies have been employed in recent
decades to build upon this interest and address conservation issues associated
with medicinal plants. These include international and national policy processes,
programs to support in situ conservation of species both within and outside
conservation areas; ex-situ techniques involving seed banks, gene banks, and
cryopreservation and conducting ethno medical survey to explore utilization of
medicinal plants. Conservation of medicinal plants in its biocultural perspective
not only implies conservation of biodiversity but also places an equal emphasis
on conservation of cultural diversity. The overall conclusion of the presentation
is to brief out the diversity, distribution status and conservation of Indian
medicinal plants as well as to initiate and support for conservation management
and to promote in-situ and ex-situ conservation of medicinal plants in and around
site of global significance.
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ROLE OF INDIAN MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN
THE GLOBAL MARKET: AN OVERVIEW
Ramesh Kumar Srivastava* and Prabodh Kumar Trivedi*
CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow-226015, India
The global market of medicinal and aromatic herbs is estimated more than US$ 2
trillion as of now and estimated that US$ 5 trillion by 2050 and thereby making this as
one of the fastest growing sector. The demand for these plant-based raw materials is
growing at the rate of 15 to 25% annually, and according to an estimate of WHO, the
demand for aromatic and medicinal plants is likely to increase more than 5 trillion US
$ by 2050. In India, the medicinal and aromatic plants related trade is estimated
approximately 1 billion US $ per year. This indicates that production, consumption and
domestic and international trade in medicinal and aromatic plants based products is
going to grow at a significant rate.
Medicinal and Aromatic plants are not only a major resource base for the
traditional medicine and herbal industry but also provide livelihood and health security
to a large segment of Indian population. With the growing demand of natural essential
oils and herbal products in global market, and high tolerance to water scarcity, low
maintenance, no grazing of animal, cultivate in low/underutilized soil, easy to store and
having better remuneration to the farmers. To sustain the position, CSIR-CIMAP has
developed many high yielding superior varieties and improved agro-technologies which
providing farmers an economically beneficial alternate to the traditional crops.
India is now attaining global position in the production and trade of Menthol mint,
Lemongrass, Palmarosa, Basil, Psyllium, Senna, Aloe vera, Turmeric and Withania, etc.
and creating lots of employment opportunities in rural areas. It is estimated that more
than 4,00,000 ha. area is under cultivation of Medicinal and Aromatic Plants and
producing more than 50,000 ton fragrant raw material and herbs for associated
industries. Apart from the cultivation, most of the medicinal plants are collected from
wild sources and using by the industries. Over the last decade, there has been a
significant increase in the industrial turnover of essential oils/aroma chemicals,
medicinal herbs and an expansion in the range of uses of essential oils and herbal drugs,
thereby strengthening their position in the food, flavors and cosmetic & pharmaceutical
industries. This presentation will cover production, primary processing, area and trade
of major medicinal and aromatic plants produced in India and trade in global market.
* Email- rksrivastava@cimap.res.in; prabodht@cimap.res.in
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CARDIOVASCULAR POTENTIAL OF NOVEL MEDICINAL
PLANT COMPOUNDS IN RODENT MODEL: ROLE OF
POTASSIUM AND CALCIUM CHANNELS
Debabrata Chanda, In-vivo testing facility
Division of Bioprospection and Product Development,
CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow – 226015, UP.
Cardiovascular diseases (CVDs) have emerged as one of the leading causes of
death in India; accounting for one-fifth of all deaths (Srivastava and Mohanty, 2013).
Additionally, with the increase in average life expectancy, change in life style,
pollution, and environmental contamination, there has been a sharp increase in the
cardio-respiratory diseases. Medicinal plants have been part of day to day life
throughout human history. The ability to synthesize a wide variety of secondary
metabolites like alkaloids, polyphenolics, terpenoids, fatty acids and lipids, etc. either
for their normal development or against stressful and threatening conditions made
medicinal plants to be an important target in pharmaceutical industry. Moreover,
because of the potential adverse effects of synthetic drugs, focuses in drug discovery
have been redirected to herbal medicines to identify lead compounds for the
management of health ailments including inflammatory, cardiovascular and
neurological disorders. It is worth noting that 49% of the new chemical drugs that were
introduced between 1991 and 2002 had a natural origin witnessing the popularity of
medicinal plants use worldwide (El Alaoui et al., 2017). The cardiovascular benefits of
naturally occurring phytoestrogens, polyphenols and flavonoids like isoflavones
genistein, daidzein, lignans, and neolignans have been examined in view of the lower
incidence of cardiovascular diseases in populations consuming high amounts of
soy-based Asian foods. As a consequence, medicinal plants, their isolates and derived
molecules are under continuous evaluation for development of drug product for CVDs
and are in great demand due to rapid rise of cardiovascular diseases in recent past in
developing countries including India (Srivastava and Mohanty, 2013). Till the end of
last decades, the cardiovascular beneficial effects of medicinal plant poly phenolics
including flavonoids have been mainly attributed to unspecific antioxidant,
anti-inflammatory, lipid lowering, immune modulatory properties, inhibition of platelet
aggregation etc. However, there is now an increasing body of evidences that plant
polyphenolics and flavonoids can affect vascular tone and cardiac function by directly
targeting cardiovascular ion channels and have been associated with antihypertensive
and cardioprotective actions of medicinal plant compounds. Potassium channels and
calcium channels are extremely important ion channels present in the cell membranes of
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excitable and non excitable cells including smooth muscle cells and cardiomyocytes
playing several important roles in cardiovascular system. The different sub types of
potassium channels and calcium channels expressed in vascular smooth muscle cells
play pivotal role in maintenance of vascular tone, contractility, resistance to blood flow,
regulation of blood pressure, blood volume and so on. In continuation, literatures are
accumulating describing modulation of calcium and potassium channels function by
medicinal plant derived poly phenolics like flavonoids, isoflavonoids, curcuminoids,
lignans and neolignans, benzimidazoles and napthoquinones that are found to have
cardiovascular potential against hypertension, shock, sepsis, vascular remodelling etc.
We have reported novel neolignans with cGMP dependent BKca channels opening and
VDCC blocking properties in rat aorta and mesenteric artery pertaining to its
antihypertensive activity in L-NAME models and in SHRs (Singh et al., 2017, 2019).
Similarly, VDCC and BKca channel modulating properties of other novel medicinal
plant compounds (Iqbal et al., 2021; Srivastava et al., 2021 etc) were also observed
leading to potent anti-hypertensive activity and protection against sepsis in rodent
models and will be discussed in the presentation.
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