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PHẦN I. MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết
Sa sâm (Launaea Sarmentosa), thuộc họ Cúc. Sa Sâm còn được gọi hải
cúc, xà lách biển hay sâm cát, … và được cho là cây “nhân sâm” quý. Từ lâu,
cây đã phát triển tốt trên vùng đất cát ven biển miền Trung và một số tỉnh ven
biển miền Nam, đặc biệt xuất hiện rất sớm ở vùng ven biển tỉnh Quảng Bình [7].
Sa sâm là loại cỏ sống lâu năm, có rễ mềm mọc thẳng, trên các đốt thân
có nhiều nhánh và hoa, lá mọc ở gốc xếp thành hoa thị ở quanh gốc, mép lá có
hình răng cưa, quả bế có dạng hình trụ, trên quả có lông để thuận lợi cho việc
phát tán nhờ gió [6].
Sa sâm là cây mọc dại tập trung chủ yếu ở vùng biển Quảng Bình,
Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Nghệ An …
Bộ phận sử dụng của sa sâm là toàn bộ thân, rễ, lá, hoa. Trong đó bộ
phận được sử dụng làm thuốc chính của sa sâm là rễ cây [8].
Sa sâm là loại cây có giá trị cao về y - dược, được dùng nhiều trong y
học cổ truyền, toàn bộ thân, rễ, lá của cây đều được sử dụng. Trong sa sâm có
một dược chất quý đó là Saponin. Ngoài ra, sa sâm còn chứa nhiều tinh
dầu, acid triterpenic, β-sitosterol, polysaccharid, nhiều dẫnchất coumarin, dẫn
chất của psoralen và scopoletin… có tác dụng giãn mạch, tăng trương lực cơ
tim, trừ đờm và kháng trực khuẩn. Theo y học cổ truyền thì sa sâm có vị ngọt,
hơi đắng, tính mát, tác động vào kinh phế, vị. Công dụng dưỡng âm thanh
phế, tả hỏa, chỉ thấu, ích vị sinh tân. Điều này cho thấy, sa sâm là vị thuốc
nam quý, đã và đang được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền [4], [6].
Hiện nay việc khai thác và sử dụng sa sâm trên thì trường chính là chế
biến làm thuốc như: Bojo Sâm, Neuro Sâm, Power Sâm, Beauty Sâm, Bron
Sâm, Colo Sâm, Sulin Sâm
Quảng Bình, với điều kiện tự nhiên và lợi thế về vùng đất cát ven biển
rộng lớn nên thuận lợi cho việc phát triển cây sa sâm, tuy nhiên đây là cây có
giá trị dược liệu cao nên trong tự nhiên bị khai thác quá mức và trở nên cạn
kiệt. Do đó, nguồn cung cấp cho thị trường Đông y trong tỉnh chưa chủ động
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mà chủ yếu đặt hàng ngoại tỉnh. Thêm vào đó, sản lượng sa sâm trồng chưa
nhiều và không đáp ứng đủ nhu cầu cho đời sống hàng ngày của người dân.
Trước thực tiễn đó, Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Dũng Na tiến
hành: “Trồng thử nghiệm sa sâm trên vùng đất cát ven biển Quảng Bình”
nhằm mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho người dân và sản phẩm làm ra đủ
số lượng lớn để tạo thành vùng nguyên liệu có thương hiệu trên thị trường để
được người tiêu dùng chấp nhận và tiêu thụ.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
Xây dựng được mô hình trồng sa sâm trên vùng đất cát ven biển tại
Quảng Bình đạt năng suất và tăng giá trị cao, đạt hiệu quả kinh tế xã hội và
môi trường.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng mô hình trồng sa sâm với diện tích 1.000 m2 thu được
1.800 kg thân lá tươi và 1.300 kg củ tươi vào tháng 8/2022.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây sa sâm trên vùng đất cát ven
biển Quảng Bình.
- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của sa sâm trên vùng đất cát
ven biển Quảng Bình.
3. Nội dung nghiên cứu
- Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của sa sâm trên vùng đất cát
tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc sa sâm tại xã Đồng
Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
4. Đối tƣợng nghiên cứu
Cây trồng ứng dụng: Giống sa sâm, xuất xứ: Việt Nam
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5. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về thời gian: Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022
- Phạm vi về không gian: Vùng đất cát ven biển có diện tích 1.000 m2
tại tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
* Phương pháp lấy mẫu
Phương pháp lấy mẫu trên ruộng thực hiện theo TCVN 9016 : 2011 (tiêu
chuẩn này áp dụng cho cây rau ăn lá và các loại cây tương tự như rau ăn lá).
Mẫu được chọn theo phương pháp 5 điểm chéo góc, mỗi điểm chọn 10
cây để điều tra, đo đếm.
* Chỉ tiêu theo dõi.
- Theo dõi về sinh trưởng phát triển:
+ Tỷ lệ sống (%).
+ Số chồi hình thành sau trồng (chồi) .
- Theo dõi về sâu bệnh hại:
- Theo dõi về năng suất:
+ Năng suất thân lá (tấn/ha) .
+ Năng suất rể (tấn/ha) .
* Phương pháp theo dõi.
- Các chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển theo dõi thực hiện theo TCVN
4842 - 2 : 2017 (tiêu chuẩn này áp dụng cho cây rau ăn lá và các loại cây
tương tự như rau ăn lá).
+ Tỷ lệ sống (%):
Tỷ lệ sống (%) = Số cây sống x 100/Tổng số cây đưa ra trồng.
Theo dõi tỷ lệ sống tại 03 thời điểm (10 ngày sau trồng, 20 ngày sau
trồng và 30 ngày sau trồng).
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+ Số chồi hình thành sau trồng (chồi) .
Đếm số chồi được mọc ra từ thân chính, thời gian theo dõi tính từ sau
khi trồng và theo dõi định kỳ 7 ngày/lần.
+ Thời gian mỗi đợt thu hoạch (ngày): Tính từ thời điểm thu hoạch lần
trước đến thời điểm thu hoạch lần sau.
- Về sâu bệnh hại:
+ Mức độ nhiễm sâu bệnh hại: Theo dõi mức độ nhiễm sâu, bệnh hại
trong quá trình sinh trưởng phát triển.
+ Các chỉ tiêu về điều tra sâu bệnh hại đánh giá theo QCVN 01 - 38 :
2010/BNNPTNT.
- Về năng suất:
+ Mô hình chọn 05 điểm chéo góc, mỗi điểm chọn 10 cây để đánh giá
năng suất lý thuyết.
Năng suất lý thuyết (tấn/ha) = (trọng lượng 1 cây (gam) x số cây/ha)/10
+ Mô hình chọn 05 điểm chéo góc, mỗi điểm chọn 10 m2 để đánh giá
năng suất hực thu.
Năng suất thực thu (tấn/ha): Năng suất thực tế thu được của mô hình,
quy đổi về năng suất 1 ha.
* Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được xử lý trên phần mềm microsoft Office 2010.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
7.1. Ý nghĩa khoa học
- Kết quả nghiên cứu để hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cây sa sâm
tại Quảng Bình.
- Kết quả của nhiệm vụ khoa học để sử dụng làm tài liệu tham khảo cho
các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo đối với sa sâm.
7.2. Ý nghĩa thực tiễn
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- Nhiệm vụ góp phần trong việc bảo tồn, duy trì loại dược liệu quý
đồng thời cung cấp nguồn giống cây dược liệu cho y học.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc sa sâm ở vùng đất cát
ven biển tại Quảng Bình.
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PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
1.1. Nguồn gốc và đặc điểm của sa sâm
- Nguồn gốc:
Sa sâm gồm 2 loại dược liệu là sa sâm bắc và sa sâm nam đều là thực
vật dạng thân thảo, chiều cao khoảng 15 - 25 cm, mọc thẳng và có màu vàng
nhạt, rễ cây có khoảng 2 - 3 thân và chính là bộ phận được thu hái để làm
dược liệu chữa bệnh [7].
Giống cây này phân bố nhiều ở những khu vực nhiệt đới, cận nhiệt đới
ở châu Á, châu Phi. Ở Việt Nam có 2 loài; loài sa sâm nam chỉ thấy phân bố ở
vùng ven biển và các đảo lớn, từ Quảng Ninh, Hải Phòng vào đến Đồng Nai.
Cây cũng phân bố ở vùng ven biển phía nam Trung Quốc (Đảo Hải Nam), Ấn
Độ, Ai Cập và một số nơi ở châu Phi [6].
- Đặc điểm thực vật học:
Sa sâm là loại cỏ sống lâu năm, có rễ mềm mọc thẳng, dài 15 - 25 cm
màu vàng nhạt, phần gốc rễ hơi dày, có hình trụ tròn, đôi khi phân nhánh và
to hơn phần thân, thân cây sa sâm trưởng thành cao cách mặt đất từ 20 - 40
cm, đoạn thân gần gốc và rễ có màu trắng. Với những cây già ở trên đầu ra
nhánh rất dài, mọc bò, đâm rễ và mang hoa ở các đốt. Mỗi gốc có thể mọc ra
2 hay 3 thân bò hình sợi dài. Thân bò như những cây khác, cứ như vậy mọc
lan chạy dài mãi. Lá mọc ở gốc xếp thành hoa thị ở quanh gốc, lá dài 5 - 8 cm
xẻ lông chim gồm 7 - 8 thùy, các thùy dưới thon lại thành cuống. Mép lá có
răng cưa thưa và không đều giống lá cải cúc hay bồ công anh. Cụm hoa thưa,
mọc ở giữa túm lá thành đầu hình trụ, màu vàng, mọc ở đốt và ở gốc. Cuống
ngắn, mọc đơn độc. Quả bế hình trụ, đầu hơi thon lại, dài 4 mm quả có túm
lông thuận lợi cho việc phát tán nhờ gió [6], [8].

10

- Đặc điểm phân bố và sinh thái
Phân bố: Sa sâm được tìm thấy ở nhiều tỉnh thành ven biển Việt Nam
như Quảng Ngãi, Hà Nam, Nam Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình…
Toàn bộ phần rễ và gốc sẽ mọc lên chồi mới vào cuối mùa xuân hoặc
đầu mùa hè năm sau. Cây ưa sáng, chịu được mặn; thường mọc trên bãi cát
ven biển, thành từng đám hoặc rải rác thành khóm riêng rẽ lẫn với một số loài
cây thảo khác như muống biển, cỏ chông, dừa cạn, củ gấu biển… Cây ra hoa
quả hàng năm; quả có túm lông thuận lợi cho việc phát tán nhờ gió [5], [7].
- Đặc điểm về sinh trưởng phát triển: Cây sa sâm sinh trưởng phát triển
mạnh trong điều kiện có đầy đủ ánh sáng, đất tơi xốp, cây không chịu ngập
úng. Vào mùa thu và mùa đông khi mưa nhiều và nhiệt độ xuống thấp thì cây
sa sâm sinh trưởng phát triển kém, lá chuyển sang màu vàng.
- Đặc điểm giá trị sử dụng
Sa sâm có chứa nhiều tinh dầu, acid triterpenic, β-sitosterol,
polysaccharid, nhiều dẫn chất coumarin, dẫn chất của psoralen và scopoletin,
Saponin,… Rễ của sa sâm chứa alkaloids, axit amin, carbohydrate, glycoside,
tannin và steroid, có vị ngọt, nhạt, hơi đắng, tính mát. Do đó nó có tác dụng
giãn mạch, tăng trương lực cơ tim, trừ đờm và kháng khuẩn. Ngoài ra còn có
công dụng dưỡng âm, thanh phế, tả hỏa, chỉ thấu, ích vị sinh tân [2], [4], [6].
Sa sâm có chứa Saponin như trong nhân sâm nên sản phẩm tạo ra từ sa
sâm có giá trị dinh dưỡng rất cao.
Lá sa sâm được dùng làm rau ăn sống như rau xà lách hoặc nấu canh.
Toàn cây để tươi được dùng làm thuốc lợi sữa cho người và trâu bò. Ngày 20
- 30 g. Toàn cây hoặc lá, giã nát đắp chữa đau khớp phồng rộp do chạm phải
con sứa khi tắm biển [6].
Rễ cây phơi khô sao vàng chữa sốt, háo phổi, ho khan, ho có đờm.
Ngày 15 - 20 g, sắc uống. Để nhuận tràng, lợi tiểu, có thể dùng rễ dạng sống,
không phải sao.
Sa sâm là cây đa mục đích sử dụng, vừa dùng làm rau ăn hằng ngày, vừa
chế biến ra các dược liệu như: Bojo Sâm (sản phẩm hỗ trợ giảm sưng, đau
xương khớp, giảm tê mỏi chân tay do thoái hóa khớp người ít vận động và
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viêm đa khớp dạng thấp phổ biến ở người cao tuổi…), Neuro Sâm (sản phẩm
giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông huyết mạch; giúp giảm đau đầu
chóng mặt, hỗ trợ giảm chứng thiểu năng tuần hoàn não, hỗ trợ tê mỏi chân
tay…), Power Sâm (là sản phẩm giúp tăng cường sinh lực ở nam giới, nhờ
công dụng giảm Cholesterol xấu, tăng cường tuần hoàn máu và luân chuyển
chúng về dương vật, tăng lượng tinh trùng…), Beauty Sâm (nhờ các hoạt chất
quý giúp thanh lọc cơ thể, với sự dẫn chất tuyệt vời của muối vô cơ nhằm đưa
dược liệu vào cơ thể tối ưu nhất mà nội tiết tố nữ được tăng cường, làm da
săn chắc….), Bron Sâm (sản phẩm hữu dụng cho những cơn ho khan, ho có
đờm, viêm phế quản. Được tạo ra từ dược liệu thiên nhiên nên Bron Sâm an
toàn và hiệu quả, đặc biệt cho trẻ nhỏ và người già…), Colo Sâm (sản phẩm
giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng, giảm cơn đau quặn do co
thắt đại tràng gây ra. Lựa chọn cho người hay sử dụng rượu bia, ăn không
đúng bữa, bị viêm đại tràng mãn tính…), Sulin Sâm (sản phẩm cho người lớn
bị bệnh tiểu đường, người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, sâm có tác dụng
duy trì đường huyết ổn định và giúp giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu
đường gây ra).
1.2. Cở sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng mô hình
Sa sâm là cây ưa sáng, chịu được mặn, không chịu úng, không chịu rét;
thường mọc trên bãi cát ven biển, thành từng đám hoặc rãi rác thành khóm
riêng rẽ.
Quảng Bình nằm ở vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, bị tác động bởi
khí hậu của phía Bắc và phía Nam và được chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa
mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau với lượng mưa trung bình hằng
năm 2.000 - 2.300mm/năm, thời gian mưa tập trung từ tháng 9 đến tháng 11
và mùa khô kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình 240C 250C, những tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6, 7 và 8 [3].
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Việc xây dựng mô hình thực nghiệm dựa tại trên vùng đất cát tại xã
Đồng Trạch là phù hợp với điều kiện tự nhiên của Quảng Bình, là cơ sở để
phát triển cây sa sâm.
Do vậy, kết quả của nhiệm vụ sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua
việc nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, giá trị kinh tế, đồng thời
giúp bảo vệ môi trường góp phần vào việc bảo tồn tính đa dạng sinh học và
phát triển hệ sinh thái bền vững.
2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất sa sâm trong và ngoài nƣớc
2.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất sa sâm ở nước ngoài
Một số báo cáo nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ người ta tìm
thấy một số hoạt chất như Saponin triterpen 3-O cho tác dụng kháng một số
loại nấm, hopenol b, glutenol, các hợp chất phenol và fllavonoid acid gallic,
quecertin. Năm 2002, một nghiên cứu liên kết giữa Việt - Nhật tìm kiếm tác
dụng chống oxi hoá từ 77 loài thảo dược tại nước ta, trong đó có sa sâm [15].
Đến năm 2010, nghiên cứu thuộc trường Đại học Gulbarga, Ấn Độ so
sánh tác dụng chống oxi hoá của các loại dịch chiết lá sa sâm. Kết quả cho
thấy rằng, dịch chiết ethanol từ lá của sa sâm được xem là có tiềm năng cho
tác dụng chống oxy hoá tốt hơn cả [15].
Năm 2013, các đặc tính dược học của rễ cây sa sâm được nghiên cứu
và công bố các đặc tính về hình thái giải phẫu rễ và các phân tích định tính.
Việc sàng lọc sơ bộ cho thấy sự hiện diện của các hợp chất alkaloids, tannin
và steroid, ….. Nghiên cứu cũng đã tìm hiểu và khẳng định cho đến nay vẫn
chưa có tài liệu nào về cây sa sâm trên thế giới. Nguồn thông tin duy nhất
hiện có được giữ bởi người bản xứ và các bác sĩ y học cổ truyền [15].
Đến năm 2014, một nhóm nghiên cứu người Banglades lại tiếp tục tiến
hành đánh giá tác dụng giảm đau, chống sốt rét và chống viêm của chiết xuất
methanolic từ thân, vỏ cây và lá của cây sa sâm. Kết quả nghiên cứu đề xuất
rằng chiết xuất methanol của cây sa sâm có tác dụng dược lý phụ thuộc liều
phụ trợ cho việc sử dụng điều trị của nó trong y học dân gian có thể qua trung
gian thông qua việc ức chế hoặc ngăn chặn phóng thích prostaglandin và hoạt
động của các chất phóng xạ như histamine, serotonin và kinin [15].
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Năm 2019, công trình nghiên cứu sa sâm của Công ty Cổ phần sa sâm
Việt đã được công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế Iop Conference Series:
Materials Science and Engineering (SCOPUS) [16].
Tiếp đó, năm 2020, mẫu thử được gửi đến Đại học Kyoto - Nhật Bản,
đã chứng minh sa sâm có hiệu quả cao trong cơ chế chống phản ứng viêm quá
mức. Kết quả này cũng đã được đăng tải trên Tạp chí khoa học Nutrients năm
2020 [16].
2.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất sa sâm ở trong nước
Bến tre là một tỉnh đi đầu trong trong việc trồng và chế biến cây sa
sâm. Điển hình có hộ ông Phạm Văn Tươi (ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện
Bình Đại, Bến Tre), hộ ông Huỳnh Ngọc Lộc (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh
Phong, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) [7].
Hiện nay, tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre có
trên 100 hộ trồng sa sâm với diện tích hơn 1.500 m2 mang lại thu nhập cao
cho các hộ dân và mỗi năm có từ 15 - 20 hộ thoát nghèo. Hiện mô hình cây sa
sâm được nhân rộng tại các địa bàn thuộc huyện Bình Đại [7].
Đầu năm 2019, người dân 2 xã Thạnh Hải, Thạnh Phong phấn khởi với
sự ra đời của Công ty Cổ phần sa sâm Việt (TP. Bến Tre) trồng sa sâm theo
phương pháp VietGap đạt chuẩn xuất khẩu trên diện tích 10.000 m2 tại biển
Thạnh Phú, mở ra một hướng đi đầy lạc quan cho loại cây này. Cụ thể nếu
trồng sa sâm thì thu nhập cao từ 5 - 6 lần so với trồng xoài tứ quý, dưa hấu, củ
sắn, đậu phộng… trong khi diện tích trồng còn rất lớn, quan trọng hơn là sẽ
không còn tình trạng đất bị bỏ hoang trong mùa nắng hạn. Một thuận lợi khác
là với diện tích trồng xoài tứ quý của 2 địa phương trên là 300 ha, người trồng
có thể xen canh sa sâm dưới các tán cây để có thêm nguồn thu nhập [6].
Năm 2019, Đề tài nghiên cứu nhân giống, bảo tồn và trồng sa sâm trên
cát biển của Công ty Cổ phần sa sâm Việt đã được Bộ Khoa học và Công
nghệ nghiệm thu, đưa vào dự án cấp quốc gia và được Bộ Y tế chứng nhận.
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Hiện nay, Công ty Cổ phần sa sâm Việt đã xây dựng thành công quy
trình trồng cây sâm trên cát biển tại tỉnh Bến Tre, nơi có điều kiện thời tiết và
khoáng chất phù hợp. Công ty cũng đang triển khai mô hình trồng sa sâm trên
qui mô lớn tại vùng biển 2 xã Thạnh Hải, Thạnh Phong cùng với việc ký kết
hợp tác cùng Công ty Việt Distribution (thuộc Tập đoàn GM của Mỹ) có hệ
thống phân phối sản phẩm tại 16 quốc gia lớn trên thế giới để đưa những sản
phẩm được chiết xuất từ sa sâm Thạnh Phú đến với người tiêu dùng trên toàn
thế giới [6].
Ngoài Bến Tre, cây sa sâm còn có mặt ở ven biển nhiều tỉnh, thành
phố, điển hình là ở tỉnh Quảng Ngãi. Ở Quảng Ngãi, cây sa sâm mọc hoang
rất nhiều ở những bãi cát ven biển trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các xã bãi ngang
ven biển ở huyện Mộ Đức.
Tháng 6/2020, hội thảo khoa học với chủ đề “cây sa sâm Việt - Dược
liệu quý Việt Nam” do Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng Việt
Nam (VACHE), Saseagruop và Viện Nghiên cứu Phát triển ứng dụng Tài
nguyên Dược liệu Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội là sự kiện đánh dấu ấn
bước ngoặt lớn cho thành công của quá trình nghiên cứu nhằm nâng cao vị thế
của cây Sa Sâm Việt, đồng thời nâng tầm giá trị dược liệu Việt Nam [16].
Năm 2021, Sa Sâm Việt đã được vi phẫu, phân tích, giải mã gien (gene)
thành công. Kết quả giải mã đã được gửi đến ngân hàng gen thế giới với mã là:
SSV - Bentre 930000.01. Trình tự gen ITS định danh mẫu Sa Sâm Việt đã được
GenBank công nhận và cấp mã số truy cập MZ292982.1 ngày 3/6/2021 [16].
Nói về tiềm năng phát triển của Sa Sâm Việt trong tương lai, TS. BS
Nguyễn Thị Kim Nga (Giám đốc Nghiên cứu - Phát triển, Tập đoàn
Saseagroup) cho rằng: theo nhiều kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới,
hoạt chất Taraxasterol có trong cây Launaea sarmentosa (tên khoa học của
cây Sa sâm Việt) có tác dụng hỗ trợ làm giảm cholesterol máu, chống béo
phì… Do vậy, đây là một cây thuốc có nhiều tiềm năng điều trị bệnh cả ở Việt
Nam và trên thế giới.
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Tại Hội thảo “Báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng y,
dược cổ truyền trong phòng, chống dịch COVID-19” vào ngày 20/12/2021 tại
Hà Nội, TS. BS. Nguyễn Thị Kim Nga, Giám đốc Nghiên cứu - Phát triển,
Tập đoàn Saseagroup bày tỏ mong muốn sớm được đưa sa sâm Việt vào
nghiên cứu lâm sàng, đẩy nhanh quá trình sản xuất chống COVID - 19.
Tại Quảng Bình, đây là mô hình trồng sa sâm đầu tiên được thực hiện,
bước đầu cho thấy mang lại kỳ vọng cho người dân Quảng Bình về hướng
phát triển kinh tế gia đình từ cây dược liệu trong tương lai gần [10].
3. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
3.1. Vị trí địa lý
Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung bộ Việt Nam với diện tích tự
nhiên 8.065,27km2, có vị trí địa lý được giới hạn bởi các tọa độ địa lý ở phần
đất liền là:
Điểm cực Bắc: 18005'12'' vĩ độ Bắc
Điểm cực Nam: 17005'02'' vĩ độ Bắc
Điểm cực Đông: 106059'37'' kinh độ Đông
Điểm cực Tây: 105036'55'' kinh độ Đông
Tỉnh Quảng Bình có bờ biển dài 116,04 km ở phía Đông, có vịnh và cảng
Hòn La, cảng Gianh, cảng Nhật Lệ; có chung biên giới với nước CHDCND Lào
201,87 km ở phía Tây, phía Bắc tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài địa giới
136,5 km, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị với địa giới 78,8 km.
3.2. Địa hình, đất đai
- Đặc điểm về địa hình
Chủ yếu là dải cát nội đồng hình lưỡi liềm hay hình rẽ quạt có tổng
diện tích 358,40 km2, chiếm 4% tổng diện tích đất tự nhiên, phân phối suốt
chiều dài bờ biển từ chân Đèo Ngang (Quảng Trạch) đến Mũi Lạy (Lệ Thủy)
trên chiều dài 116,04 km, trong đó tập trung nhiều nhất tại 2 huyện Quảng
Ninh và Lệ Thủy [3].
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Vùng ven biển có chiều rộng và chiều cao tăng dần từ Bắc vào Nam, ở
phía Bắc dải cát hẹp và thấp, có chiều rộng từ 300 - 400 m, độ cao từ +5 đến
+10 m, càng về phía Nam dải cát càng mở rộng (từ 1 - 6 km), có độ cao 17 20 m, có đỉnh đạt đến độ cao 50 m. Địa hình mặt dải cát rất phức tạp. Có thể
phân chia thành 4 vùng chính:
Vùng phía Bắc tỉnh, giới hạn từ Mũi Dốc đến sông Gianh, là vùng kém
phát triển, bề rộng dải cát từ 600 - 1.500 m, độ cao phổ biến 5 m. Địa hình
đơn giản, hình sống trâu, dốc về 2 phía.
Vùng từ sông Gianh đến Lý Hòa, bề rộng dải cát khoảng từ 600 - 1.000
m, độ cao phổ biến +10, địa hình dạng sống trâu, độ dốc có nơi 30 - 400.
Vùng từ cửa Lý Hòa đến Nhật Lệ, độ rộng tăng dần từ 1.000 - 1.800 m,
độ cao phổ biến tăng từ 10 - 20 m. Địa hình, địa mạo khá phức tạp, có nhiều
đồi cát cao và dài, mái dốc 50 - 600, có nhiều bậc lở về phía biển.
Vùng từ cửa Nhật Lệ đến giáp Vĩnh Linh, bề rộng 4 - 6 km, độ cao 30 40 m, có đỉnh cao 50 m, nhiều dải cát dài nối liền nhau xen lẫn nhiều khối cát
cao và bồn trũng. Địa hình phức tạp và thường xuyên biến động do tác động
ngoại lực của thời tiết khí hậu.
Sự xuất hiện hệ thống cồn cát ven biển là yếu tố địa hình thuận lợi
nhiều mặt. Dưới tác động của gió, hiện tượng cát bay, cát chảy đã làm cho các
cồn cát tiến dần về phía lục địa [3].
- Đặc điểm về đất đai
Đất cát Quảng Bình có diện tích 37.243 ha, chiếm 4,63% diện tích tự
nhiên, được hình thành ven biển do quá trình bồi đắp từ sản phẩm thô (Granit)
của dải Trường Sơn Bắc với sự hoạt động của quá trình bờ biển và các hệ
thống sông. Chúng được tạo thành các dải rộng, hẹp, cao, thấp khác nhau,
phân bố ở các xã ven biển từ xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) dến xã
Ngư Thuỷ, Sen Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) [3].
Đất cát Quảng Bình có 02 loại đó là: Cồn cát trắng vàng (diện tích
27.659 ha chiếm 3,44% diện tích tự nhiên), đất cát khác (diện tích 9.584 ha
chiếm 1,68% diện tích tự nhiên) [3].
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Đây cũng là vùng cần có đầu tư trồng rừng chắn cát và phát triển mô
hình kinh tế vùng cát vốn được coi là khắc nghiệt nhưng lại đầy tiềm năng
kinh tế của tỉnh [3].
Nhìn chung, đặc điểm đất đai tại đây phù hợp với điều kiện sinh trưởng
phát triển của cây sa sâm.
3.3. Khái quát về khí hậu
Đặc điểm chung của khí hậu Quảng Bình là nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh
hưởng sâu sắc của chế độ hoàn lưu khí quyển nhiệt đới như dải hội tụ nhiệt
đới, áp cao cận nhiệt đới, vừa chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa
miền Bắc và miền Nam, một mùa chịu đặc trưng nhiệt đới phía Nam và một
mùa chịu đặc trưng rét đậm phía Bắc [3].
Do địa hình hẹp, bị chia cắt mạnh, núi gần sát với biển và ở vĩ độ thấp
nên diễn biến khí hậu phức tạp, vừa có tính lục địa, vừa ảnh hưởng của khí
hậu biển, phản ánh sự giao tranh của khí hậu cả hai chiều Nam - Bắc, Đông Tây. Các yếu tố khí hậu mang tính phân cực lớn. Mỗi năm khí hậu chia làm 2
kỳ rõ rệt đó là mùa nắng nóng và mùa mưa rét [3].
- Chế độ nhiệt
Trị số nhiệt trung bình tăng dần từ Bắc vào Nam, từ điểm đầu là Tuyên
Hoá (2306) đến điểm cuối là Lệ Thủy (2404) chênh nhau khoảng 10C trong
cùng một thời điểm.
+ Mùa nóng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8 kéo dài khoảng 150 ngày.
Mùa nóng Quảng Bình có nền nhiệt rất cao, nhiệt độ trung bình 290C. Biên độ
nhiệt độ trong năm thường 100C ở khu vực đồng bằng và 80C ở khu vực miền
núi. Nhiệt độ mặt đất luôn cao hơn nhiệt độ không khí trung bình 2 - 30C. Số
ngày nắng trong năm có khi kéo đến 200 ngày. Nhiệt độ trung bình ngày nắng
250C - 270C những ngày nắng cao (trên dưới 30 ngày/năm) nhiệt độ có thể lên
tới 350C. Đây là giới hạn nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường
sinh thái [3].
+ Mùa lạnh có nhiệt độ trung bình ngày dưới 200C kéo dài trong
khoảng thời gian từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 3 năm sau. Thời gian rét đậm
khoảng 60 ngày. Đặc biệt, vào mùa lạnh có khảng 10 - 15 ngày rét đậm dưới
100C là nhiệt độ có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và sinh trưởng của cây
trồng, vật nuôi. Mùa lạnh Quảng Bình chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khối không
khí lạnh phía Bắc nhưng nhiệt độ trung bình vẫn cao hơn các tỉnh phía bắc
đèo Ngang.
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Giao thời giữa 2 mùa nóng và lạnh là thời kỳ chuyển tiếp có khí hậu
hỗn hợp có xen kẻ mưa, nắng, nóng rét không có quy luật.
- Chế độ mưa
Quảng Bình có lượng mưa lớn, trung bình 2.000 mm/năm, nhưng phân
bố không đều cả về thời gian và không gian.
Về thời gian, lượng mưa tập trung vào một thời gian ngắn làm cho tình
hình phân phối nước không đều trong năm dẫn đến úng lụt và hạn hán.
Mùa mưa ở đồng bằng bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 3, ba tháng có
lượng mưa lớn nhất là tháng 9, 10, 11 với tổng lượng mưa bằng 60% tổng
lượng mưa cả năm.
Sự chênh lệch lượng mưa theo thời gian và việc dồn lượng mưa vào
một mùa ngắn ảnh hưởng rất lớn đến sinh thái cây trồng và chu kỳ sản xuất và
cũng là nguyên nhân chính gây nên tình trạng đất xói mòn, bạc màu, mỏng
tầng đất, giảm độ phì.
Về không gian, lượng mưa tăng dần theo hướng từ bắc vào nam (Tuyên
Hóa 2.100 mm, Đồng Hới 2.200 mm, Lệ Thủy trên 2.300 mm).
- Thủy văn
Quảng Bình có mạng lưới sông ngòi khá phong phú, mật độ đạt khoảng
0,6 - 1,85 km/km2 nhưng phân bố khồng đều, ở miền núi là 1 km/km2, ở ven
biển chỉ đạt 0,4 - 0,5 km/km2. Có 5 lưu vực sông chính đều đổ ra biển đông,
từ Bắc vào Nam có: sông Ròn, sông Gianh, sông Bố Trạch, sông Dinh và
sông Kiến Giang - Nhật Lệ. Tổng số có 85 sông lớn nhỏ, gồm 30 sông phụ lưu
cấp I; 24 sông phụ lưu cấp II; 9 sông phụ lưu cấp III và nhiều con suối khác.
Quảng Bình có hệ thống sông ngòi khá phát triển (0,60 - 1,85 km/km2).
Theo hướng từ Bắc vào Nam, Quảng Bình có 5 con sông chính là sông Ròn,
sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Dinh, sông Nhật Lệ.
Do địa hình Quảng Bình bị chia cắt mạnh nên hầu hết các sông của
Quảng Bình ngắn và dốc, khả năng thoát nước chậm.
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Đặc trưng chế độ thuỷ văn khu vực là lượng dòng chảy phong phú,
thuộc loại lớn của Việt Nam. Modun dòng chảy bình quân nhiều năm toàn
tỉnh là 57 lít/s/km2 tương đương 4 tỷ m3/năm. Lượng dòng chảy/năm phân bố
không đều trong năm và trên toàn diện tích Quảng Bình (tương tự như tình
hình phân bố lượng mưa trong năm). Dòng chảy lũ lớn, mùa lũ vào 3 tháng
10, 11, 12. Lượng dòng chảy lũ chiếm 60 - 80% dòng chảy trong năm.
Khác với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, các tỉnh Bắc Trung
bộ nói chung và Quảng Bình nói riêng có thêm hiện tượng lũ tiểu mãn. Trên
đường phân phối dòng chảy trong năm có 2 điểm cực đại. Một đỉnh lũ vào
tháng 9, tháng 10, đỉnh lũ phụ thứ 2 (lũ tiểu mãn) vào tháng 5, tháng 6.
Bão là dạng nhiễu động mạnh mẽ nhất gây tác hại to lớn đối với kinh tế
và đời sống con người trên diện rộng. Tác hại chủ yếu của bão là gây mưa
lớn, lũ lụt, úng ngập, gió mạnh làm đổ cây cối, nhà cửa, gây thiệt hại lớn cho
mùa màng và đời sống con người. Tỉnh Quảng Bình, nhất là khu vực ven biển
là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc
vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở
Quảng Bình có từ 1 - 2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào bờ biển của tỉnh. Bão có
thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng 6 đến tháng 10, trong đó nhiều nhất vào ba
tháng (8, 9, 10) với khoảng 0,3 - 0,7 cơn/năm [3].
3.4. Đặc điểm thời tiết khí hậu trong quá trình nghiên cứu
- Nắng nóng: Nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng về tần
suất cũng như cường độ.
Từ tháng 6/2021 đến 7/2021, mỗi tháng có khoảng 1 đến 3 đợt nắng
nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.
Trong tháng 8 khu vực xảy ra 02 đợt nắng nóng cụ thể: Đợt 1 từ ngày
03 - 13/8, đợt 2 từ ngày 15 - 25/8.
Trong tháng 9/2021 chỉ còn nắng nóng nhẹ một số ngày, qua nữa đầu
tháng 10 trở về sau, khu vực đã kết thúc nắng nóng.
- Dông tố lốc:
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Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2021 dông, lốc, sét
tiếp tục xuất hiện nhưng với tần suất và cường độ yếu.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 9/2021 dông, lốc, sét
xuất hiện tại với cuờng độ khá mạnh. Qua nửa đầu tháng 10/2021 hiện tuợng
dông, tố, lốc ít xảy ra.
- Không khí lạnh: Từ cuối tháng 9/2021 không khí lạnh bắt đầu ảnh
hưởng đến khu vực. Không khí lạnh nữa cuối tháng 10/2021 bắt đầu hoạt
động mạnh và có 02 đợt ảnh hướng đến khu vực tỉnh Quảng Bình. Tháng
11/2021 có 04 đợt và tháng 12/2021 có 05 đợt rét đậm xảy ra vào nữa cuối
tháng 12/2021.
Bảng 1.1. Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa tại Bố Trạch
TT
1
2
3
4
5
6
7

Yếu tố
Tháng
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021

Nhiệt độ trung
bình (0C)
32,0
29,0
29,0
27,5
27,0
23,5
21,0

Lƣợng mƣa
(mm)
54,8
100,0
170,0
902,6
800,0
300,0
150,0

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, 2021)
Qua tổng hợp các yếu tố thời tiết khí hậu trong thời gian triển khai mô
hình sa sâm cho thấy khoảng thời gian từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2021
xuất hiện không khí lạnh và mưa nhiều nên cây sa sâm sinh trưởng phát triển
kém, lá bị lụi và vàng úa. Từ đó sản lượng lá thu được thấp hơn nhiều so với
mục tiêu đề ra.
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CHƢƠNG 2. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐÃ THỰC HIỆN
1. Mô tả quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc sa sâm

Bón lót: Phân chuồng, phân lân, rơm
Bƣớc 1
Làm đất

Luống rộng 1,2 m, cao 5 - 10 cm
Rãi vôi trên luống

Lá màu xanh đậm (3 - 4 lá thật)
Bƣớc 2
Chuẩn bị cây giống

Từ 2 - 3 rễ chính trở lên
Không bị bệnh hại trên thân, rễ

Tơi xốp, tầng canh tác sâu
Bƣớc 3
Trồng cây

Mật độ: 25 x 25 cm
Đảm bảo mật độ 160.000 cây/ha

Tưới nước
Bƣớc 3
Chăm sóc

Trồng dặm
Bón thúc

Bƣớc 5
Thu hoạch

Sơ đồ quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc sa sâm
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1.1. Các nội dung công việc đã thực hiện

TT
1

2

3

Bảng 2.1. Nội dung công việc đã thực hiện
Thời gian
Nội dung
Công việc đã thực hiện
thực hiện
22/5/2021
Làm đất đợt 1
- Làm đất
- Bón lót
08/6/2021
Làm đất đợt 2
- Lên luống
22/6/2021
Làm đất đợt 3
- Rãi vôi bột trên luống
04/6/2021
- Cây cao 10 - 12 cm
18/6/2021
Chuẩn bị cây giống - Có 03 - 04 lá
- Có trên 02 rễ
10/7/2021
- Không bị sâu bệnh hại.
05/6/2021
Trồng đợt 1
19/6/2021

Trồng đợt 2

03/7/2021

Trồng đợt 3
Chăm sóc

- Tưới nước
- Trồng dặm
- Làm cỏ, bón thúc phân

Thu hoạch

- Thu hoạch và bán

06/6/2021
4

20/6/2021
12/7/2021

5

Từ 05/9/2021

- Mật độ 25 x 25 cm

Ngoài các nội dung đã thực hiện như trên, vào ngày 02/02/2022 chúng
tôi tiếp tục trồng sa sâm và chăm sóc trên diện tích 500 m2, tại diện tích trồng
này chúng tôi rút kinh nghiệm từ các đợt (vụ) trồng trong năm 2021 là chọn
diện tích đất có vị trí cao, lên luống cao 50 cm để tránh ngập úng khi có mưa.
1.2. Kỹ thuật trồng sa sâm
- Chuẩn bị cây giống: Cây giống được thu mua từ công ty sa sâm Việt,
đạt tiêu chuẩn sau: lá có màu xanh đến xanh đậm; có từ 3 - 4 lá; có từ 2 - 3 rễ
chính trở lên và cây không bị bệnh hại trên thân, rễ; bệnh trên lá nhỏ hơn 5%
diện tích lá.
- Đất trồng:
Chọn đất cát pha có thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình, nhiều mùn,
tơi xốp, tầng canh tác sâu, thoát nước tốt. Đất trồng sạch bệnh, không có cỏ
dại và phải cao ráo, tránh ngập úng.
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Đất thực hiện nhiệm vụ là đất có độ pH từ 4,5 đến 5,5, hàm lượng mùn
từ 0,25%đến 0,35%, hàm lượng đạm tổng số từ 0,05% đến 0,06%, hàm lượng
lân và kali thấp. Thành phần cơ giới, tỷ lệ cấp hạt cát ở các tầng đều rất cao
(trên 90% tỷ lệ cấp hạt thịt nhỏ hơn 55%, hạt cát sét hầu như không có).
- Làm đất: Đất được cày sâu, bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại, rắc vôi bột cải
thiện pH và diệt nấm bệnh.
- Lên luống: Luống rộng 1,2 m, cao 5 - 10 cm, tạo hố trên luống,
khoảng cách giữa các rãnh luống rộng 50 cm.
- Bón lót phân:
Bón toàn bộ phân chuồng và phân lân, hỗn hợp phân phải được trộn
đều với nhau và trộn cùng với đất khi cho vào hố sau đó phủ 1 lớp đất lên.
+ Bón lót (3 kg rơm rạ + 3 kg phân chuồng hoai mục và 0,1 kg phân lân
super)/cây kết hợp rãi vôi trên luống, sau đó tiến hành lấp đất. Bón lót và lấp
đất phải hoàn thành trước khi trồng từ 8 - 10 ngày. Lấp đất bằng lớp đất mặt
không lẫn đá, được nhặt sạch cỏ và rễ cây.
+ Cách bón và lấp đất: Dùng cuốc cào lớp đất mặt trên luống sâu 20
cm, sau đó rải rơm rạ, phân chuồng hoai và phân lân theo lượng quy định
xuống rãnh luống, tiếp tục rãi vôi xung quanh rãnh luống và cuối cùng lấp đất
đầy luống, vun luống cao 5 - 10 cm.
- Thời vụ trồng:
Sa sâm trồng thích hợp khi thời tiết mát mẻ, đảm bảo đất đã đủ ẩm,
thông thường từ tháng 2 đến tháng 5 dương lịch. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ
trồng thử nghiệm chúng ta thực hiện trồng vào tháng 6 - 7 là do chủ động
được tưới và có che chắn khi gặp thời tiết bất lợi, cụ thể:
Tại mô hình, chúng tôi tiến hành 03 đợt như sau: Đợt 1 (ngày 05 06/6/2021, trồng 5.000 cây, trên diện tích 312,5 m2), đợt 2 (ngày 19 20/6/2021, trồng 5.000, cây, trên diện tích 312,5 m2, đợt 3 (ngày 03 11/7/2021, trồng 6.000 cây, trên diện tích 375 m2).
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- Mật độ: Cây được trồng theo luống đã làm sẵn với khoảng cách 25 x
25 cm, luống cách luống 50 cm, đảm bảo mật độ 160.000 cây/ha.
- Kỹ thuật trồng:
+ Cây giống đạt tiêu chuẩn được vận chuyển tới nơi trồng, bảo quản
tránh cây bị đứt rễ, gãy thân, gãy ngọn ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát
triển của cây sau khi trồng.
+ Tiến hành trồng cây khi đất đủ ẩm, chọn những ngày sau mưa, trời
râm mát hoặc nắng nhẹ để trồng cây.
+ Dùng vật nhọn soi thành hố nhỏ, chiều sâu hố tương đương với chiều
dài của rễ cây. Đặt cây giống nhẹ nhàng vào giữa hố đã xác định mật độ
khoảng cách. Lấp kín phần gốc rễ, sau đó ấn chặt tay để đất tiếp xúc tốt với
rễ, sau đó phủ đất cát cho bằng mặt luống.
+ Sau khi trồng cần làm giàn che nắng hoặc dùng rơm rạ, cây cỏ,... phủ
lên luống trong giai đoạn đầu.
- Trồng dặm:
Sau khi trồng cây từ 8 - 10 ngày phải tiến hành kiểm tra tỷ lệ sống để
tiến hành trồng dặm. Cây con trồng dặm phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
như trồng chính. Việc trồng dặm phải tiến hành làm 2 - 3 đợt nhưng không
kéo dài quá một tháng, đảm bảo tỷ lệ sống đạt trên 90%.
1.3. Kỹ thuật chăm sóc
- Tưới nước: Thường xuyên tưới nước cho cây, dùng nước sạch, không
bị nhiễm phèn; không tưới khi trời còn nắng to; lượng nước tưới vừa phải.
Sa sâm là cây ưa ẩm nhưng không chịu úng nước. Vì vậy, nếu trời mưa
liên tục phải thoát nước ngay để tránh thối cây giống.
- Làm cỏ: Làm cỏ mặt luống định kỳ tháng/lần.
Tiến hành làm cỏ dại bằng tay vào giai đoạn 25 - 30 ngày sau khi trồng,
xới xáo, vun gốc cho cây. Trong các tháng sau, khi thấy cỏ dại mọc lấn át cây
sa sâm thì phải làm sạch. Việc làm cỏ cần tiến hành thường xuyên theo định
kỳ cho đến khi thu hoạch củ sa sâm.
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- Bón thúc: Sau khi thu hoạch lá, tiến hành pha phân đạm ure và phân
kali clorua để tưới cho cây vào mỗi buổi chiều tối.
Diện tích trồng đợt 01 được tiến hành tưới 10 lần với số lượng 1,0 kg
đạm ure/312,5 m2 và 0,6 kg kali clorua/312,5 m2. Tổng lượng bón thúc 10,0
kg đạm ure và 6,0 kg kali clorua.
Diện tích trồng đợt 02 được tiến hành tưới 09 lần với số lượng 1,0 kg
đạm ure/312,5 m2 và 0,6 kg kali clorua/312,5 m2. Tổng lượng bón thúc 9,0 kg
đạm ure và 5,4 kg kali clorua.
Diện tích trồng đợt 03 được tiến hành tưới 08 lần với số lượng 1,1 kg
đạm ure/375 m2 và 0,7 kg kali clorua/375 m2. Tổng lượng phân bón thúc 8,8
kg đạm ure và 5,6 kg kali clorua.
- Phòng trừ sâu, bệnh hại: Thường xuyên kiểm tra định kỳ, tuy nhiển
chưa phát hiện được loài sâu bệnh hại chính nào trên cây sa sâm.
- Làm giàn che: Sa sâm thích hợp với nhiệt độ trung bình 18 - 200C,
lượng mưa cả năm 2.000 mm. Vào mùa hè nắng nóng và mùa mưa cần phải
che chắn cho cây, vì nắng nhiều hay mưa nhiều là thân sa sâm đều bị rục ngay.
1.4. Thu hoạch và sơ chế
- Thu hoạch
+ Thu hoạch lá: Khi lá sa sâm dài từ 10 - 15 cm và bắt đầu chuyển sang
màu xanh sáng, gần vàng là thời điểm thu hoạch. Sau khi trồng khoảng 3
tháng bắt đầu cho thu hoạch lá. Thu hoạch bằng cách cắt ngang gần sát gốc,
lấy phần lá để bán. Sau thu hoạch, sâm tiếp tục ra lá trở lại, cứ thế thu hoạch
luân phiên theo từng khu vực.
+ Thu hoạch rễ, củ:
Cây sa sâm trồng khoảng 1 năm có thể thu hoạch, sản phẩm chính của
sa sâm là rễ, củ. Thời điểm thu hoạch rễ thường bắt đầu vào đầu mùa mưa,
khi khi lá cây điểm vàng, nên chọn ngày mát không khô, không ẩm, dễ đào,
đỡ tốn công.
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Có 2 phương pháp thu hoạch:
Thu toàn bộ: Rễ sa sâm thường ăn sâu xuống đất từ 20 - 30 cm, rễ dễ gãy,
lúc đào phải đào rộng xung quanh gốc, tránh làm sây sát, đứt đoạn rễ củ làm
giảm giá trị sản phẩm. Thu tất cả các củ sa sâm kể cả củ to, nhỏ trên ruộng.
Thu tỉa: Đào bới nhẹ ở những gốc chính, thu lấy những củ lớn, để lại
các củ nhỏ, sau đó lấp đất, tủ gốc trở lại. Phương pháp này có ưu điểm là có
thể chủ động bán sản phẩm vào những thời điểm có giá cao; luôn có sản phẩm
xuất bán và ruộng sa sâm luôn được duy trì do lượng củ vẫn còn.
- Sơ chế
Rễ thu hoạch xong rửa sạch đất, loại bỏ tạp chất và phần thân còn sót
lại, phân loại rễ to, nhỏ rồi rửa sạch, phơi khô, sơ chế theo mục đích sử dụng.
Hiện nay, chế biến dược liệu nói chung, sa sâm nói riêng đều được rửa
sạch bằng nước ozon và cho vào sấy ngay. Cách chế biến này giúp dược liệu
khô cứng, giữ được màu sắc tự nhiên.
1.5. Bảo quản và vận chuyển
- Bảo quản sa sâm khô trong túi polyetylen hoặc bảo quản kín trong
chum vại tránh không khí xâm nhập làm ẩm, mất mùi thơm, ảnh hưởng đến
chất lượng dược liệu. Sa sâm rất dễ bị mốc mọt, cần kiểm tra thường xuyên để
xử lý, ngoài bao ghi đầy đủ thông tin ngày đóng gói, khối lượng...
- Bao sa sâm được để trên kệ kê cao cách mặt sàn 30cm, để nơi khô ráo,
thoáng mát, luôn được kiểm tra tránh mốc mọt. Nếu phát hiện chớm bị mốc cần
phơi khô lại ngay. Lấy bàn chải chải sạch, không được rửa bằng nước.
- Thời gian bảo quản: Dược liệu khô đóng gói kỹ trong điều kiện kho
bình thường có thể bảo quản trong thời gian 2 năm.
- Vận chuyển tránh mưa nắng làm hỏng dược liệu.
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2. Phân tích những vấn đề mà nhiệm vụ KH&CN liên kết ứng dụng cần
giải quyết về công nghệ
Hiện nay, mô hình trồng sa sâm trên vùng đất cát đã được áp dụng
thành công và ứng dụng đưa vào sản xuất rộng rãi ở một số tỉnh ven biển phía
Nam. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh rất hiệu quả, là nơi để người dân
tham quan, học hỏi. Đặc biệt là nơi hỗ trợ và chuyển giao khoa học cho những
đối tượng có nhu cầu nhận chuyển giao. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đây là
mô hình trồng sa sâm đầu tiên được triển khai trồng thử nghiệm và ứng dụng
vào sản xuất thực tiễn.
Vì vậy, vấn đề đặt ra mà nhiệm vụ khoa học công nghệ cần giải quyết
đó là xây dựng thành công mô hình trồng sa sâm trên vùng đất cát ven biển
phục vụ công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân trên địa bàn
và các tỉnh lân cận. Mô hình áp dụng thành công sẽ là điểm nhấn của nền
nông nghiệp của tỉnh Quảng Bình, đây là cơ sở để nhân rộng mô hình ra toàn
tỉnh, góp phần khai thác tiềm năng vùng đất cát ven biển, đồng thời cung cấp
một lượng lớn rau ăn lá và dược liệu cho người tiêu dùng.
Trong nhiệm vụ khoa học và công nghệ này, chúng tôi đã tiến hành
trồng mô hình 1.000 m2, thời gian trồng đến thu hoạch 05 tháng. Bước đầu
mới thu hoạch lá, chưa thu hoạch củ và đã đúc rút được kinh nghiệm, hoàn
thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, do mới thu hoạch phần
lá nên năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Trong thời gian tiếp theo, Hợp tác
xã và chủ nhiệm mô hình sẽ tiếp tục nghiên cứu, theo dõi, đánh giá để khẳng
định lại những kết quả mà mô hình đạt được, đồng thời làm cơ sở cho việc
nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các địa phương có điều
kiện sinh thái tương tự.
3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ
- Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Với 1.000 m2 tại Hợp tác xã Nông
nghiệp sinh thái Dũng Na.
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- Trang thiết bị và vật tư cần thiết:
+ Vùng đất của Hợp tác xã có đủ khả năng trồng và chăm sóc sa sâm
cũng như mở rộng;
+ Nguyên vật liệu: cây giống, phân bón, rơm, ...
+ Trang thiết bị cần thiết: Hệ thống tưới nước, công cụ dụng cụ phục vụ
việc trồng và thu hoạch sa sâm,...
- Nhân lực cần cho triển khai mô hình: 01 chủ nhiệm nhiệm vụ, 01 thư
ký và đội ngũ công nhân của Hợp tác xã.
Mô hình có ý nghĩa với môi trường tự nhiên cũng như trong việc nâng
cao năng suất, giá trị kinh tế - xã hội.
- Phương thức tổ chức thực hiện
Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Dũng Na bố trí đầy đủ điều kiện về
cơ sở vật chất như diện tích đất để triển khai, hệ thống tưới và các điều kiện
cơ sở vật chất khác khi cần để thực hiện. Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái
Dũng Na là đơn vị chủ trì nhiệm vụ sẽ giao cho cán bộ của Hợp tác xã chịu
trách nhiệm bao tiêu phân phối sản phẩm của nhiệm vụ đến các thị trường
khác nhau trên địa bàn trong tỉnh và vùng lân cận.
Thông qua chính quyền sở tại, chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ sẽ
phối hợp với địa phương trong trường hợp cần thiết để tuyên truyên nhân
rộng kết quả. Đồng thời phối hợp với tổ chức chuyển giao khoa học và công
nghệ như Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư, trung tâm dịch vụ nông
nghiệp, ... để kết quả của nhiệm vụ được nhân rộng một cách hiệu quả nhất
đến người dân trong vùng.
4. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
4.1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm của Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các
nội dung thực hiện và cấp kinh phí kịp thời để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
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- Sự quan tâm của ban lãnh đạo Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Dũng
Na đã tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để triển
khai thực hiện nhiệm vụ.
- Sự nhiệt tình tham gia của các thành viên thực hiện theo đúng sự
hướng dẫn của chủ nhiệm.
4.2. Khó khăn
- Do mô hình trồng trong thời gian thu hoạch chịu ảnh hưởng rất lớn
của nước mưa gây ngập úng làm cây bị thối lá, ảnh hưởng của không khí lạnh
làm cho cây ngừng sinh trưởng và sinh trưởng kém.
- Do thời gian ngắn nên mới thu hoạch lá, chưa thu hoạch củ, dẫn đến
năng suất thấp.
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC
1. Tình hình sinh trƣởng, phát triển
Sinh trưởng phát triển là một chỉ tiêu tổng hợp, đánh giá sự tác động
tổng hợp của nhiều yếu tố đến cây trồng như thời tiết khí hậu, đất đai, biện
pháp kỹ thuật tác động, ...
Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng phát triển của cây sa sâm như sau:
1.1. Tỷ lệ cây sống
Việc nghiên cứu tỷ lệ sống của cây sa sâm sau trồng nhằm đánh giá lại
chất lượng cây con, kỹ thuật trồng và chăm sóc, ảnh hưởng của điều kiện thời
tiết khí hậu đến khả năng sinh trưởng.
Trong thời gian triển khai mô hình, tiến hành trồng 03 đợt và kết quả
được thể hiện ở bảng 3.1.
Bảng 3.1. Tỷ lệ sống của cây sa sâm sau trồng 30 ngày
Chỉ tiêu

Số cây trồng

Số cây sống Tỷ lệ sống

(cây)

(cây)

(%)

Đợt 1 (06/7/2021)

5.000

5.000

100,0

Đợt 2 (20/7/2021)

5.000

4.500

90,0

Đợt 3 (11/8/2021)

6.000

6.000

100,0

Tổng

16.000

15.500

Thời gian theo dõi

Ghi chú

Kết quả trồng thử nghiệm tại bảng 3.1 cho thấy tỷ lệ sống sau trồng 30
ngày đạt trung bình 96,9% (15.500 cây/16.000 cây), cao hơn so với mục tiêu
đề ra là 6,9%.
Ở đợt trồng thứ 02, do thời tiết nắng nóng nên sau 10 ngày trồng đã
xuất hiện nhiều cây chết, số lượng cây chết 500 cây và đến thời điểm sau
trồng 30 ngày thì không phát sinh cây chết. Để đảm bảo các điều kiện thực
hiện mô hình, chúng tôi tiến hành trồng dặm số cây bị chết, 500 cây.
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Đối với diện tích trồng mới (02/02/2022) cho thấy tỷ lệ sống đạt 100%,
cây sinh trưởng phát triển tốt, cây sinh trưởng phát triển tốt hơn các đợt trồng
trong năm 2021.
1.2. Tình hình sinh trưởng phát triển
Kết quả theo dõi về khả năng hình thành chồi sau trồng tại các thời
điểm thể hiện ở bảng 3.2.
Bảng 3.2. Khả năng hình thành chồi sau trồng
Đơn vị tính: Chồi
Thời điểm

Điểm 1

Điểm 2

Điểm 3

Điểm 4

Trồng đợt 1
1
1

Điểm 5

Trung bình

1

1,0

Khi trồng

1

1

Sau 7 ngày

1

1

1

1

1

1,0

Sau 14 ngày

2

1

1

1

2

1,4

Sau 21 ngày

2

2

2

2

2

2,0

Sau 30 ngày

3

2

2

2

3

2,4

Trồng đợt 2
1
1

1

1,0

Khi trồng

1

1

Sau 7 ngày

1

1

1

1

1

1,0

Sau 14 ngày

1

2

1

1

2

1,4

Sau 21 ngày

2

2

2

2

2

2,0

Sau 30 ngày

2

2

2

2

3

2,2

Trồng đợt 3
1
1

1

1,0

Khi trồng

1

1

Sau 7 ngày

1

1

1

1

1

1,0

Sau 14 ngày

2

1

1

1

2

1,4

Sau 21 ngày

2

2

2

2

2

2,0

Sau 30 ngày

3

2

2

2

3

2,4
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Kết quả theo dõi về khả năng hình thành chồi sau trồng ở bảng 3.2 cho
thấy: Sau trồng 07 ngày cây chưa phát triển chồi mới, sau trồng 14 ngày cây
bắt đầu phát triển chồi mới và sau 30 ngày trồng cây hình thành chồi thứ 3.
Tỷ lệ chồi trung bình đạt cao nhất ở 30 ngày sau trồng với tỷ lệ 2,33
chồi/cây
- Kết quả theo dõi về thời gian ở mỗi đợt thu hoạchcho thấy: Sau 15
ngày tiến hành thu hoạch 01 lần, sản lượng thu hoạch của các lần không giống
nhau và biến động từ 23 - 35 kg lá/lần, cho thấy điều kiện ngoại cảnh có tác
động rất lớn đến khả năng hình thành và phát triển lá sa sâm.
2. Tình hình sâu bệnh hại
Tình hình sâu bệnh hại là yếu tố quyết định đến năng suất và phẩm chất
của cây rau nói chung và cây sa sâm nói riêng.
Trong thời gian thực hiện mô hình, chưa thấy các loại sâu bệnh hại xâm
nhập và gây hại.
3. Kết quả theo dõi về năng suất
Năng suất được xem là kết quả và mục tiêu cuối cùng của quá trình sản
xuất, nó là một chỉ tiêu đánh giá toàn diện và đầy đủ nhất các quá trình sinh
trưởng, phát triển của cây sa sâm, đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả
kinh tế và hiệu quả đầu tư.
- Trong quá trình xây dựng mô hình trồng sa sâm, chúng tôi thu được
một số kết quả như sau.
Bảng 3.3. Năng suất lá thu được của mô hình
TT

Chỉ tiêu Năng suất thu đƣợc qua các đợt trồng (kg)
Thời gian
Đợt 1
Đợt 2
Đợt 3
Cộng

1

09/2021

55

25

-

80

2

10/2021

62

53

66

181

3

11/2021

58

50

56

164

4

12/2021

38

37

50

125

5

01/2021

34

34

42

110

Cộng

247

199

214

660
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Kết quả theo dõi tại bảng 3.3 cho thấy năng suất đạt cao nhất ở tháng
thu hoạch thứ 2 (tháng 10/2021) và giảm dần từ tháng 11/2021 là do chịu ảnh
hưởng của mưa và lạnh.
Kết quả theo dõi năng suất lá thu được qua các đợt cho thấy chỉ đạt
36,7% so với mục tiêu đề ra (mục tiêu đề ra 1.800 kg, thực thu đạt 660 kg).
Như vậy năng suất lá đạt 6.600 kg/ha.
Bảng 3.4. Năng suất rể thu được qua các đợt theo dõi
TT

Năng suất thu đƣợc qua các đợt trồng

Chỉ tiêu
Điểm

9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 08/2022

Năng suất các điểm theo dõi (gam)

I
1

Điểm 1

45

134

210

262

315

420

830

2

Điểm 2

47

140

220

265

321

415

815

3

Điểm 3

42

143

224

271

320

430

770

4

Điểm 4

47

141

215

267

319

435

815

5

Điểm 5

48

135

213

268

315

420

790

Cộng

229

693

1.082

1.333

1.590

2.120

4.020

678

1.286

Năng suất của mô hình 1.000 m2 (kg)

II
Năng suất

73

222

346

427

509

Kết quả theo dõi về khả năng phát triển của rể củ tại bảng 3.4 cho thấy
tốc độ phát triển rể củ tăng dần tính từ thời gian sau trồng. Tuy nhiên, tốc độ
phát triển rể củ đạt cao nhất ở tháng 10/2021 và sau đó tăng trưởng thấp hơn,
phần này cũng có tác động của chế độ mưa và không khí lạnh trong năm.
Tháng 9/2021 trung bình trọng lượng rể của 1 cây đạt 4,6 gam, đến
tháng 10/2021 đạt 21,6 gam/cây, tháng 02/2022 đạt 42,4 gam/cây và ước tính
đến tháng 8/2022 (là thời điểm thu hoạch) đạt 80,4 gam/cây.
Theo kết quả theo dõi tại bảng 3.4 thì dự kiến tháng 8/2022 năng suất rể
tươi đạt 1.286 kg/1.000 m2 (đạt 98,9% năng suất so với mục tiêu đề ra) và đạt
12.860 kg/ha.
Nguyên nhân khách quan dẫn đến năng suất thấp không đạt mục tiêu đề
ra là: Mưa lớn làm cây bị ngập úng và chết lá vào tháng 9 và tháng 10; đến
thời điểm tháng 11 và 12 thì xuất hiện 09 đợt rét đậm làm cây sa sâm sinh
trưởng phát triển rất kém.
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Nguyên nhân chủ quan: Dự kiến năng suất theo quy trình của Công ty
Sa sâm Việt nên chưa tính đến đặc điểm thời tiết của Quảng Bình (Ở miền
Nam thời tiết thường ấm áp nên năng suất cao); mặc dù khi triển khai nhiệm
vụ có đầy đủ điều kiện để đảm bảo tỷ lệ sống cao nhưng thời điểm thu hoạch
lại chịu ảnh hưởng của bão và mưa lớn gây ngập úng, làm cho lá bị thối. Mặt
khác, sa sâm có đặc điểm vào mùa đông lá cây chuyển sang màu vàng, cây
chậm sinh trưởng phát triển.
Với những nguyên nhân khách quan và chủ quan như trên, trong thời
kỳ thu hoạch cây sinh trưởng phát triển kém và thậm chí ngừng sinh trưởng,
làm cho sản lượng lá thu được rất thấp.
Riêng đối với năng suất rễ, do chưa đủ thời gian nên chỉ theo dõi đến
tháng 02/2022 và ước tính đến tháng 08/2022.
Theo đánh giá ban đầu về tình hình sinh trưởng phát triển của đợt trồng
mới (tháng 02/2022) thì tỷ lệ năng suất lá và năng suất rể sẽ đạt cao hơn rất
nhiều so với các đợt trồng trong năm 2021.
- Kết quả theo dõi về năng suất lá đối với diện tích trồng mới
(02/02/2022), chúng tôi đã thu hoạch đợt 01 vào ngày 18/03/2022 và kết quả
được thể hiện tại bảng 3.5 cụ thể như sau:
Bảng 3.5. Năng suất lá thu được của diện tích trồng mới (500 m2)
TT

I
1
2
3
4
5

Năng suất thu đƣợc qua các thời điểm
Chỉ tiêu
3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022
Điểm

Điểm 1
Điểm 2
Điểm 3
Điểm 4
Điểm 5
Cộng

Năng suất các điểm theo dõi (kg)
2,2
3,8
4,0
4,0
3,8
2,7
4,0
4,3
4,3
4,0
2,6
3,8
4,0
4,0
3,8
2,8
3,8
4,0
4,0
3,8
2,4
4,0
4,3
4,3
4,0
12,7
19,4
20,6
20,6
19,4

3,7
3,7
3,4
3,4
3,4
17,6

Năng suất

Năng suất của mô hình 500 m2 (kg)
127
194
206
206
194

176

II
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Trong tháng 03 chúng tôi tiến hành thu hoạch 01 đợt vào ngày
18/03/2022 và đạt 12,7 kg tại 05 điểm theo dõi với tổng diện tích 50 m2, năng
suất mô hình (500 m2) đạt 127 kg.
Căn cứ vào diễn biến thời tiết khí hậu năm 2022 và đặc điểm sinh
trưởng phát triển của cây sa sâm tại diện tích trồng mới, chúng tôi dự kiến
năng suất lá thu được qua các tháng trong năm 2022 là 194 kg trong tháng
04/2022 và tháng 07/2022; thời điểm tháng 05/2022 và tháng 06/2022 cây
sinh trưởng phát triển mạnh nhất đạt 206 kg; tháng 8 là thời điểm thu hoạch
lá, củ và cũng là giai đoạn cây bắt đầu giảm về phát triển thân lá nên dự kiến
năng suất thu được là 176 kg.
Tổng năng suất dự kiến thu được từ diện tích 500 m2 đạt 1.103 kg và
tương ứng với 2.206 kg/1.000 m2 và 22.060 kg/ha.
- Với kết quả năng suất ước đạt cho vụ trồng tháng 02 năm 2022 cho
thấy năng suất đạt 2.206 kg/1.000 m2, cao hơn năng suất dự kiến trong năm
2021 là 406 kg tương ứng 123%.
4. Hiệu quả về mặt kinh tế
- Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu đánh giá một hoạt động sản xuất kinh
doanh nói chung và quá trình sản xuất sa sâm nói riêng. Hiệu quả kinh tế là cơ
sở để người sản xuất quyết định các phương án đầu tư trong quá trình sản xuất.
Bảng 3.6. Hiệu quả kinh tế từ mô hình
Nội dung

TT

ĐVT

Số
lƣợng

Đơn giá

Thành tiền

I

CHI PHÍ

1

Công lao động phổ thông

1.1

Công làm đất và trồng cây

Công

30

238.000

7.140.000

1.2

Công chăm sóc

Công

160

238.000

38.080.000

1.3

Công thu hoạch

Công

60

238.000

14.280.000

2

233.288.000
59.500.000

Nguyên vật liệu, năng lƣợng

149.688.000

2.1

Cây Sa sâm giống

Cây

6.500

6,000

99.000.000

2.2

Rơm, rạ

Kg

48.000

150

7.200.000
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2.3

Phân chuồng

Kg

48.000

600

28.800.000

2.4

Super lân

Kg

1.600

4.000

6.400.000

2.5

Vôi bột

Kg

80

3.600

288.000

2.6

Lượng nước tiêu thụ

Tháng

10

500.000

5.000.000

2.7

Tháng

10

300.000

3.000.000

3.1

Lượng điện tiêu thụ
Xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ
sở vật chất
Giếng khoan (khấu hao 10 năm)

23.
3.3

3

24.100.000
Cái

2

8.000.000

1.600.000

Máy bơm (khấu hao 4 năm)

Cái

2

3.000.000

1.500.000

HT

2

20.000.000

4.000.000

HT

1

30.000.000

3.000.000

Nhà

1

60.000.000

6.000.000

Bộ

3

2.000.000

2.000.000

Bộ

1

10.000.000

1.000.000

3.8

Hệ thống tưới (khấu hao 10 năm)
Hệ thống đường đi giữa rãnh
luống (xếp gạch 40 x 40 cm)
(khấu hao 10 năm)
Cải tạo nhà kho (khấu hao 10
năm)
Dụng cụ lao động, xe rùa, áo
quần (khấu hao 3 năm)
Dụng cụ giàn che (khấu hao 10
năm)
Lưới che nắng (khấu hao 4 năm)

M

1.000

20.000

5.000.000

II

DOANH THU

1

Thân lá tươi

Kg

660

40.000

26.400.000

2

Củ tươi

Kg

1.286

155.000

199.330.000

3.4
3.5
3.6
3.7

III

225.730.000

LỢI NHUẬN

- 7.558.000

Kết quả phân tích về hiệu quả kinh tế tại bảng 3.5 cho thấy tổng chi phí
của mô hình hết 233.288.000 đồng, doanh thu từ lá và rể đạt 225.730.000
đồng, hiệu quả kinh tế không đạt, âm 7.558.000 đồng.
Việc hiệu quả kinh tế không đạt so với thuyết minh là do năng suất chưa
đạt,năng suất chưa đạt là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân
khách quan và nguyên nhân chủ quan như đã phân tích đánh giá trong kết quả
theo dõi về năng suất.
5. Hiệu quả về mặt xã hội
- Tạo công việc làm cho người dân trên địa bàn.
- Đa dạng hóa nguồn cây rau ăn lá, cây dược liệu trên địa bàn, thay đổi
cơ cấu cây trồng theo hướng có giá trị kinh tế cao.
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- Lưu giữ được những kiến thức bản địa của người dân về các loại cây
dược liệu quý, bởi loại sa sâm này không chỉ là dược liệu mà còn là thực
phẩm được người dân sử dụng hàng ngày.
- Mô hình góp phần phổ biến, nhân rộng, bảo tồn loài cây có giá trị (cây
sa sâm) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
6. Giải pháp tiêu thụ sản phẩm
- Kết hợp với hệ thống khách sạn, siêu thị có uy tín, đặc biệt là các siêu
thị bán hàng nông sản hữu cơ để phân phối sản phẩm tươi đến người tiêu dùng.
- Kết hợp với các phòng khám đông y để tiến hành bao tiêu sản phẩm.
7. Phƣơng án phát triển của mô hình sau khi kết thúc
- Sau khi kết thúc mô hình, tiến hành chuyển giao công nghệ, tập huấn
kỹ thuật cho các doanh nghiệp và người sản xuất có nhu cầu trồng sa sâm.
- Liên doanh, liên kết với nông dân để cung cấp giống và tư vấn về kỹ
thuật trồng và chăm sóc sa sâm.
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PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
- Mô hình tập trung đánh giá về một số chỉ tiêu sinh trưởng phát triển
của cây trong năm đầu tiên cho thấy thời vụ trồng sa sâm là chưa phù hợp với
điều kiện thời tiết khí hậu tại Quảng Bình. Nên trong thời gian thu hoạch cây
sa sâm chịu ảnh hưởng rất lớn bởi mưa nhiều, thời tiết rét, đồng thời cây
chuyển lá sang màu vàng và sinh trưởng phát triển chậm từ đầu mùa thu.
+ Tỷ lệ sống sau 01 tháng trồng trung bình đạt 96,9%, cao hơn mục tiêu
đề ra là 6,9%. Riêng đối với diện tích trồng mới năm 2022 thì tỷ lệ sống đạt
100%, đồng thời cây sinh trưởng phát triển nhanh hơn.
+ Về khả năng hình thành chồi mới cho thấy sau 14 ngày trồng bắt đầu
phát triển chồi mới và sau 30 ngày trồng đạt trung bình 2,33 chồi/cây.
+ Trong quá trình triển khai mô hình chưa phát hiện các loại sâu bệnh
hại trên sa sâm.
- Về năng suất:
+ Năng suất lá thu hoạch trong thời gian triển khai mô hình (05 tháng từ
tháng 09/2021 đến tháng 01/2022) đạt 660 kg, đạt 36,7 % so với mục tiêu đề ra
(mục tiêu đề ra là 1.800 kg thân lá tươi).
+ Về năng suất rễ tươi dự kiến tháng 8/2022 mới thu hoạch đạt 1.286
kg, đạt 98,9% so với mục tiêu đề ra.
+ Năng suất lá thu hoạch ở vụ trồng tháng 02 năm 2022 ước đạt 2.206
kg/1.000 m2, cao hơn năng suất dự kiến trong năm 2021 là 406 kg tương ứng
123%.
- Hiệu quả kinh tế: Do chỉ tiêu năng suất không đạt so với mục tiêu đề
ra nên kéo theo hiệu quả kinh tế không đạt, tổng chi phí đầu tư cao hơn doanh
thu 7.558.000 đồng.
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- Để có số liệu chính xác hơn, chúng tôi tiếp tục theo dõi mô hình, theo
dõi diện tích trồng mới (tháng 02/2022) để tiếp tục báo cáo cụ thể với Sở
Khoa học và công nghệ.
- Chủ nhiệm và các thành viên trong nhóm thực hiện mô hình đã hoàn
thiện xây dựng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cho cây sa sâm trên vùng
đất cát ven biển tỉnh Quảng Bình. Quy trình mới đề xuất được rút kinh
nghiệm từ quy trình thuyết minh thực hiện ban đầu ở 02 nội dung cụ thể:
+ Chọn đất có vị trí cao, không bị ngập úng trong điều kiện mưa bình
thường như hằng năm.
+ Lên luống cao 50 cm để đảm bảo thoát nước tốt, đồng thời tạo điều
kiện cho rễ củ phát triển mạnh.
+ Triển khai thời vụ từ đâu năm (tháng 02) để đảm bảo các điều kiện
thuận lợi cho cây, đồng thời kéo dài thời gian thu hoạch sản phẩm trên cây.
2. Kiến nghị
- Cần tiếp tục theo dõi để đánh giá chính xác hơn tình hình sinh trưởng
phát triển và năng suất, phẩm chất của cây sa sâm trên vùng đất cát ven biển
tỉnh Quảng Bình.
- Cần điều chỉnh thời vụ trồng vào đầu năm để đảm bảo cho cây sinh
trưởng phát triển tốt, thời gian thu hoạch thuận lợi, tạo ra sản lượng cao.
- Tiến hành trồng thêm 0,5 ha tại Hợp tác xã để đánh giá cụ thể hơn,
chính xác hơn trước khi khuyến cáo nhân rộng trên các vùng có điều kiện
tương tự.
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PHỤ LỤC 1
QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC SA SÂM

1. Đất trồng, làm đất và lên luống
- Đất trồng:
Chọn đất cát pha có thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình, nhiều mùn,
tơi xốp, tầng canh tác sâu, thoát nước tốt. Đất trồng cần đảm bảo sạch bệnh,
không có cỏ dại và thuận tiện cho việc tưới tiêu.
Đất trồng có vị trí cao, không ngập úng trong điều kiện mùa mưa bình
thường tại Quảng Bình.
- Làm đất:
Đất được cày sâu, bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại, rắc vôi bột cải thiện pH và
diệt nấm bệnh.
- Lên luống: Luống rộng 1,2 m, rãnh luống rộng 50 cm, luống cao 50
cm. Mục đích lên luống cao để chống ngập úng trong điều kiện mưa to, làm
cho cây bị ngập nước, thối lá, đồng thời tạo điều kiện cho rể củ phát triển tốt.
2. Bón phân
- Bón lót:
Bón toàn bộ phân chuồng và phân lân, hỗn hợp phân phải được trộn
đều với nhau và trộn cùng với đất khi cho vào hố sau đó phủ 1 lớp đất lên.
+ Bón lót (3kg rơm rạ + 3kg phân chuồng hoai mục và 0,1kg phân lân
super)/cây kết hợp rãi vôi trên luống, sau đó tiến hành lấp đất. Bón lót và lấp
đất phải hoàn thành trước khi trồng từ 8-10 ngày. Lấp đất bằng lớp đất mặt
không lẫn đá, được nhặt sạch cỏ và rễ cây.
+ Cách bón và lấp đất: Dùng cuốc cào lớp đất mặt trên luống sâu 20
cm, sau đó rãi rơm rạ, phân chuồng hoai và phân lân theo lượng quy định
xuống rãnh luống, tiếp tục rãi vôi xung quanh rãnh luống và cuối cùng lấp đất
đầy luống, vun luống cao 10 - 15 cm.
- Bón thúc: Sau mỗi đợt thu hoạch tiến hành bổ sung thêm lượng đạm
ure và lượng kali clorua để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây sinh trưởng và
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phát triển. Lượng bón cụ thể 3 kg ure/1.000 m2 và 2 kg kali clorua/1.000 m2
cho mỗi đợt bón (hòa vào nước để tưới).
3. Kỹ thuật trồng
- Thời vụ trồng: Trong điều kiện thời tiết Quảng Bình tốt nhất là trồng từ
tháng 02 để kéo dài thời gian thu hoạch trong năm.
Nếu có điều kiện thì nên trồng cây sa sâm trong điều kiện nhà lưới, có
che chắn để tránh những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết như mưa, rét.
- Mật độ: Cây được trồng theo luốngđã làm sẵn với khoảng cách 25 x
25 cm, luống cách luống 50 cm đảm bảo mật độ 160.000 cây/ha.
- Kỹ thuật trồng:
+ Cây giống đạt tiêu chuẩn được vận chuyển tới nơi trồng, bảo quản
tránh cây bị đứt rễ, gãy thân, ngọn ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển
của cây sau khi trồng.
+ Tiến hành trồng cây khi đất đủ ẩm. Nên chọn những ngày sau mưa,
trời râm mát hoặc nắng nhẹ để trồng cây.
+ Dùng vật nhọn soi thành hố nhỏ, chiều sâu hố tương đương với chiều
dài của rễ cây. Đặt cây giống nhẹ nhàng vào giữa hố đã xác định mật độ
khoảng cách. Lấp kín phần gốc rễ, sau đó ấn chặt tay để đất tiếp xúc tốt với
rễ, sau đó phủ đất cát cho bằng mặt luống.
+ Sau khi trồng cần làm giàn che nắng hoặc dùng rơm rạ, cây cỏ,... phủ
lên luống trong giai đoạn đầu.
- Trồng dặm:
Sau khi trồng cây từ 8 - 10 ngày phải tiến hành kiểm tra tỷ lệ sống để
tiến hành trồng dặm. Cây con trồng dặm phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
như trồng chính. Việc trồng dặm phải tiến hành làm 2-3 đợt nhưng không kéo
dài quá một tháng, đảm bảo tỷ lệ sống đạt trên 90%.
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4. Chăm sóc
- Tưới nước: Tưới giữ ẩm thường xuyên cho cây, dùng nước sạch, không
bị nhiễm phèn; không tưới khi trời còn nắng to; lượng nước tưới vừa phải.
Sa sâm là cây ưa ẩm nhưng không chịu úng nước. Vì vậy, nếu trời mưa
liên tục phải thoát nước ngay để tránh thối cây giống.
- Làm cỏ, bón phân: Làm cỏ mặt luống định kỳ tháng/lần
Tiến hành làm cỏ dại bằng tay vào giai đoạn 25 - 30 ngày sau khi trồng,
kết hợp với bón thúc đợt 1 và xới xáo, vun gốc cho cây. Trong các tháng sau,
khi thấy cỏ dại mọc lấn át cây sa sâm thì phải làm sạch. Việc làm cỏ cần tiến
hành thường xuyên theo định kỳ cho đến khi thu hoạch củ sa sâm.
- Phòng trừ sâu, bệnh hại: Hiện chưa phát hiện được loài sâu bệnh hại
chính nào trên cây sa sâm. Tuy nhiên, thường xuyên kiểm tra định kỳ, nếu
phát hiện cây bị thối gốc, cần loại bỏ và chuyển cây ra khỏi ruộng.
- Làm giàn che: Sa sâm thích hợp với nhiệt độ trung bình 18 - 200C,
lượng mưa cả năm 2000mm. Vào mùa hè nắng nóng và mùa mưa cần phải
che chắn cho cây, vì nắng nhiều hay mưa nhiều là thân sa sâm đều bị rục.
5. Thu hoạch và sơ chế
* Thu hoạch
- Thu hoạch lá:
Thu hoạch lá: Khi lá sa sâm dài từ 10 - 15 cm và bắt đầu chuyển sang
màu xanh sáng, gần vàng là thời điểm thu hoạch. Sau khi trồng khoảng 3
tháng bắt đầu cho thu hoạch lá. Thu hoạch bằng cách cắt ngang gần sát gốc,
lấy phần lá để bán. Sau thu hoạch, sâm tiếp tục ra lá trở lại, cứ thế thu hoạch
luân phiên theo từng khu vực.
- Thu hoạch rễ, củ:
Cây sa sâm trồng khoảng 1 năm có thể thu hoạch, sản phẩm chính của
sa sâm là rễ, củ. Thời điểm thu hoạch rể thường bắt đầu vào đầu mùa mưa,
khi khi lá cây điểm vàng, nên chọn ngày mát không khô, không ẩm, dễ đào,
đỡ tốn công.
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Có 2 phương pháp thu hoạch:
- Thu toàn bộ: Rễ sa sâm thường ăn sâu xuống đất từ 20 - 30cm, rễ dễ
gãy, lúc đào phải đào rộng xung quanh gốc, tránh làm sây sát, đứt đoạn rễ củ
làm giảm giá trị sản phẩm. Thu tất cả các củ sa sâm kể cả củ to, nhỏ trên ruộng.
- Thu tỉa: Đào bới nhẹ ở những gốc chính, thu lấy những củ lớn, để lại
các củ nhỏ, sau đó lấp đất, tủ gốc trở lại. Phương pháp này có ưu điểm là có
thể chủ động bán sản phẩm vào những thời điểm có giá cao; luôn có sản phẩm
xuất bán và ruộng sa sâm luôn được duy trì do lượng củ vẫn còn.
* Sơ chế
Rễ thu hoạch xong rửa sạch đất, loại bỏ tạp chất và phần thân còn sót
lại, phân loại rễ to, nhỏ rồi ngâm rễ vào nước sôi vài phút. Vớt ra ngay, bóc
vỏ được dễ là vừa. Khi rễ ráo nước thì cần bóc vỏ ngay, đem rải rễ cho thẳng,
cắt thành đoạn, phơi nắng hoặc sấy khô. Ðể bảo quản, sấy qua diêm sinh rồi
cất trữ.
Hiện nay, chế biến dược liệu nói chung, sa sâm nói riêng đều được rửa
sạch bằng nước ozon và cho vào sấy ngay, không sấy diêm sinh. Cách chế
biến này giúp dược liệu khô cứng, giữ được màu sắc tự nhiên.
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PHỤ LỤC 2
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SA SÂM

Hình 2.1. Làm đất

Hình 2.2. Lên luống

Hình 2.3. Chuẩn bị cây giống sa sâm
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Hình 2.4. Trồng sa sâm trên luống

Hình 2.5: Sa sâm mới trồng

Hình 2.6: Sa sâm sau trồng 7 ngày
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Hình 2.7: Sa sâm sau trồng 14ngày

Hình 2.8: Sa sâm sau trồng 21ngày

Hình 2.9: Sa sâm sau trồng 30ngày

Hình 2.10: Thu hoạch sa sâm

48

Hình 2.11: Đóng gói đưa ra thị trường

Hình 2.12: Sa sâm ăn sống, nấu canh

