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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là làm rõ thực trạng sản xuất, điều kiện tự nhiên, đặc điểm thực vật học, kỹ thuật 

canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cây chè dây ở xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam. Các thông tin trên được thu thập, xử lý và đánh giá thông qua số liệu thứ cấp và sơ cấp. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, chè dây được trồng chủ yếu vào vụ thu từ tháng 8 đến tháng 10 với mật độ 20.000 cây/ha. Sau trồng 6-8 

tháng chè dây có thể thu hoạch lần đầu. Chè dây thu hái từ 1 lần/tháng, mỗi năm thu hái 9-10 tháng, năng suất chè 

dây khô khoảng là 6,0 tấn/ha/năm. Để cây chè dây trở thành cây chủ lực của địa phương thì cần phải hoàn thiện kỹ 

thuật sản xuất và chế biến thương phẩm từ cây chè dây. Bên cạnh đó, tổ hợp tác sản xuất chè dây và cơ quan chính 

quyền địa phương phải đẩy mạnh sản xuất chè dây quy mô lớn, giám sát chất lượng, xây dựng thương hiệu và 

quảng bá sản phẩm.  

Từ khóa: Chè dây, thực trạng sản xuất, Quảng Nam, xã Tư. 

The Current Production of Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch (Vine Tea)  
in the Tu Commune, Dong Giang District, Quang Nam Province 

ABSTRACT 

The objective of this study was to clarify the current production, natural conditions, botanical characteristics, 

cultivation techniques, harvesting, processing, product preservation techniques, and consumption of  the vine tea, 

Ampelopsis cantoniensis, in Tu commune, Dong Giang District, Quang Nam Province. Primary and secondary data 

were collected, analyzed and evaluated. The results indicated that the vine tea was mainly planted in autumn season 

from August to October with a density of 20,000 plants per hactare. Six to eight months after cultivation, the vines 

were harvested for the first time. The vines can be harvested once a month with 9-10 months each year, yielding 

about 6.0 tons of dry vine yields per hectare per year. In order to make this vine tea become a local major commercial 

plant, it is necessary to focus on improving the commercial production and processing techniques. In addition, the 

vine tea production cooperatives of Tu commune and the local government authorities should promote large-scale 

production, monitor quality, establish a brand name and advertise the product. 

Keywords: Ampelopsis cantoniensis, current production, Tu commune, Quang Nam province. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây chè dây có tên khoa học là Ampelopsis 

cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch, họ Nho 

(Vitacae), do Hook phát hiện vào năm 1833 (The 

plant list, 2012). Chè dây còn gọi là Thau Rả 

(tiếng Nùng), Khau Rả (tiếng Tày) hoặc Ra Zéh 

(tiếng Cơ Tu), một số nơi khác gọi là cây chè 

rừng. Đây là một loại cây thân leo, mọc ở đồi núi.  

Chè dây phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Trung 

Quốc, Lào, Indonesia và Việt Nam (Phùng Thị 

Vinh, 1995; Sa Nhật Tâm, 2001). Về hình thái 

bên ngoài, chúng tương đối giống nhau, nhất là 

về dạng lá và cách phát hoa (Nguyễn Thế Cường 



Thực trạng sản xuất và phát triển cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch) tại xã Tư, 
huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 
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& Vũ Xuân Phương, 2004). Theo báo cáo của 

Viện Dược liệu (2013), Nguyễn Duy Thuần & cs. 

(2004), Võ Văn Chi (1997) và Sa Nhật Tâm 

(2001) thì cây chè dây chủ yếu phân bố rộng 

khắp ở các khu vực đồi núi từ các tỉnh phía bắc, 

tới miền Trung và Tây Nguyên. 

Chè dây có tác dụng diệt vi trùng, vi khuẩn, 

giảm độ axit tại dạ dày, giúp cho bệnh viêm loét 

dạ dày tá tràng dễ liền sẹo, cắt cơn đau do viêm 

loét hành tá tràng, giúp tiêu hoá tốt, dễ ngủ (Vũ 

Nam, 1996). Cao chè dây không gây ngộ độc cấp 

tính, không ảnh hưởng tới các chỉ tiêu hóa sinh, 

huyết học và sinh sản khi dùng thuốc trong thời 

gian dài. Các nghiên cứu trên lâm sàng cũng 

đều cho thấy chè dây không có các tác dụng phụ 

như đầy bụng, nôn mửa, khó chịu, mệt mỏi, 

nhức đầu hoặc các biểu hiện dị ứng (Phạm 

Thanh Kỳ & cs., 2011). 

Mặc dù cây chè dây là cây dược liệu rất quý 

và phân bố rộng khắp như vậy, chưa có bất kỳ 

nghiên cứu nào về kỹ thuật sản xuất và chế biến 

được công bố. Hiện tại, đồng bào dân tộc thiểu số 

ở khu vực vùng cao trong cả nước sản xuất và chế 

biến chè dây chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân 

gian nên hiệu quả sản xuất và chất lượng sản 

phẩm chưa cao. Hơn nữa, theo nhiều báo cáo cho 

rằng hiện nay ở Việt Nam có khoảng 50-70% dân 

số bị các bệnh liên quan đến dạ dày, tá tràng, vi 

khuẩn HP (Helicobacter pylori). Vì vậy, nhu cầu 

sử dụng sản phẩm chè dây có nguồn gốc thiên 

nhiên để hạn chế và điều trị các loại bệnh này 

ngày càng tăng trong phạm vi cả nước. 

Xã Tư là một xã khó khăn thuộc huyện 

Đông Giang, tỉnh Quảng Nam trong đó nông 

nghiệp chiếm 89,5% trong cơ cấu kinh tế 

(UBND xã Tư, 2015). Cây chè dây được xác định 

là một trong những cây trồng chính của xã cũng 

như của huyện Đông Giang. Mặc dù chè dây có 

thể phát triển ở nhiều khu vực tại miền núi của 

tỉnh Quảng Nam như Nam Giang, Tây Giang, 

Bắc Trà My, Nam Trà My,… nhưng theo nhận 

định và đánh giá của người tiêu dùng thì chè 

dây trồng tại xã Tư, huyện Đông Giang có chất 

lượng tốt và nước uống ngon nhất vì có điều kiện 

khí hậu và thổ nhưỡng rất thích hợp cho loại cây 

này phát triển. Quyết định số 1599/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt đề án “Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2018-2020, định hướng đến năm 2030”, trong đó 

cây chè dây tại xã Tư được chọn để phát triển 

thành một trong những sản phẩm dược liệu chủ 

lực của tỉnh giai đoạn 2018-2020. Vì vậy, nghiên 

cứu thực trạng sản xuất và phát triển cây chè 

dây để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, cũng 

như hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác, chế 

biến sản phẩm từ cây chè dây là rất cần thiết. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung đánh 

giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã 

Tư, đặc điểm thực vật học, tình hình sản xuất, 

chế biến, bảo quản sản phẩm và định hướng 

phát triển cây chè dây tại địa phương. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cây chè dây Ampelopsis cantoniensis 

(Hook. & Arn.) Planch ở xã Tư, Đông Giang, 

Quảng Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trong năm 2018. 

Để đánh giá điều kiện tự nhiên và khí hậu của 

xã Tư, tiến hành thu thập số liệu thứ cấp từ 

UBND xã Tư, UBND huyện Đông Giang, tỉnh 

Quảng Nam. Để nghiên cứu đặc điểm thực vật 

học cây chè dây làm cơ sở cho các nghiên cứu 

khác, 5 cây chè dây trồng bằng hạt sau 12 tháng 

trồng, phát triển đầy đủ, nguyên vẹn, chưa thu 

hoạch được thu thập để đo đếm, quan sát và mã 

hóa hình ảnh các đặc điểm thực vật học bao gồm 

rễ, thân, lá, hoa và quả (hạt được lấy từ cây chè 

dây mọc tự nhiên từ rừng, ươm trong vườn ươm 

trở thành cây con, sau đó trồng tại vườn sản 

xuất thương phẩm tại xã Tư).  

Để đánh giá tình hình sản xuất, tình hình 

áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác, chế 

biến và bảo quản sản phẩm, số liệu sơ cấp được 

thu thập thông qua phỏng vấn nông hộ bằng 

bảng phiếu hỏi gồm các chỉ tiêu: lao động và 

nhân khẩu, diện tích đất sản xuất nông nghiệp, 

diện tích sản xuất chè dây, khu vực sản xuất, 

giống, thời vụ và tập quán canh tác, thu hái, 

năng suất, sơ chế, chế biến, bảo quản, giá bán 

chè dây. Phỏng vấn được tiến hành ở 41 hộ sản 

xuất chè dây (chiếm 74,5% tổng số hộ trồng chè; 
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Thực trạng s
huyện Đông Giang, t
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3.2. Đặc đi

Zéh ở xã Tư

Ở Qu

chè trong nghiên c

điểm nhậ

thân dây leo nh

họ Nho. Trên cùng m

xanh và ng

Theo đánh giá c

tím/đỏ tím thì cho ch

Đây là v

nghiên cứ

lại màu tím, vì sao ng

chất lượng thơm ngon hơn?

Cành hình tr

thời kỳ kinh doanh (6

có các u nh

thân, có tua cu

đầu chẻ đôi giúp cây leo 

thành trong đi

hàng chục mét.

Cây chè dây có l

so le, có cu

chét hình trái xoan ho

ng sản xuất và phát tri
n Đông Giang, tỉnh Qu

c điểm thực v

xã Tư 

Quảng Nam, ngư

chè trong nghiên cứu là 

ận dạng (Hình 

thân dây leo nhỏ, hóa g

Nho. Trên cùng m

xanh và ngọn màu tím/tím đ

Theo đánh giá của ngư

tím thì cho ch

Đây là vấn đề quan t

ứu thêm, vì sao l

i màu tím, vì sao ng

ng thơm ngon hơn?

Cành hình trụ, lúc non có th

kinh doanh (6

có các u nhỏ màu nâu 

thân, có tua cuốn dài, m

đôi giúp cây leo 

thành trong điều kiện t

c mét. 

Cây chè dây có lá kép 

so le, có cuống. Mỗi lá có 7

chét hình trái xoan ho

Hình 2. M

t và phát triển cây chè 
nh Quảng Nam 

c vật học cây chè dây 

ng Nam, người địa phương g

u là chè dây Ra Zéh. V

(Hình 2a), chè d

, hóa gỗ, cây 2 lá m

Nho. Trên cùng một cây vừ

n màu tím/tím đỏ (Hình 

a người dân thì ng

tím thì cho chất lượng thơm ngon hơn. 

quan trọng, vì v

u thêm, vì sao lại màu xanh, vì sao 

i màu tím, vì sao ngọn màu tím/đ

ng thơm ngon hơn? 

, lúc non có th

kinh doanh (6-8 tháng sau tr

màu nâu xám nổi trên b

n dài, mọc đối di

đôi giúp cây leo (Hình 2d). Cây trư

n tự nhiên, có th

á kép 2 lần 

i lá có 7-11 lá

chét hình trái xoan hoặc hình mác, dài 2,0

Hình 2. Một số đặ

n cây chè dây 

c cây chè dây 

a phương gọi cây 

chè dây Ra Zéh. Về 

2a), chè dây thuộc d

, cây 2 lá mầm, thu

a có ngọn màu 

(Hình 2b và 2c). 

i dân thì ngọn có màu 

ng thơm ngon hơn. 

ng, vì vậy cần đư

i màu xanh, vì sao 

n màu tím/đỏ tím lạ

, lúc non có thể có lông. Vào 

8 tháng sau trồng), thân 

i trên bề mặ

i diện với cuống lá, 

2d). Cây trư

nhiên, có thể vươn cao 

n lông chim, m

11 lá chét khác. L

c hình mác, dài 2,0

ặc điểm hình thái c

dây (Ampelopsis cantoniensis

c cây chè dây Ra 

i cây 

ề đặc 

c dạng 

m, thuộc 

n màu 

2b và 2c). 

n có màu 

ng thơm ngon hơn. 

n được 

i màu xanh, vì sao 

ại có 

có lông. Vào 

ng), thân 

ặt vỏ 

ng lá, 

2d). Cây trưởng 

vươn cao 

lông chim, mọc 

chét khác. Lá 

c hình mác, dài 2,0-3,5 

cm, r

hơn các lá chét khác

cưa thô, hai m

màu nh

(Hình 

cụm, nh

thư

hoa dài 1,0

hình tr

chén, cao kho

hoa có 5 cánh hoa r

1,3-

kho

bao ph

dày. B

khi chín có màu đ

đen 

mặt ngoài màu n

học cây chè dây 

cứu c

Thị

m hình thái của cây chè dây Ra Zéh

Ampelopsis cantoniensis

cm, rộng 1,5-2,5 cm, lá chét t

hơn các lá chét khác

cưa thô, hai mặ

màu nhạt như có l

(Hình 2e).  

Chè dây có hoa lư

m, nhỏ, màu vàng 

thường dài 4,0-

hoa dài 1,0-2,0 mm. N

hình trứng. Đài 5,

chén, cao khoả

hoa có 5 cánh hoa r

-1,5 mm, mép hơi nh

khoảng 0,5 mm, ch

bao phấn lõm 

dày. Bầu hình nón, nh

Quả mọng hình c

khi chín có màu đ

đen (Hình 2g). Qu

t ngoài màu n

Kết quả nghiên c

c cây chè dây 

u của một s

ị Vinh (1995) và Ph

a cây chè dây Ra Zéh

Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch

2,5 cm, lá chét t

hơn các lá chét khác. Đầu lá nh

ặt nhẵn, mặ

t như có lớp ph

Chè dây có hoa lưỡng tính, m

, màu vàng (Hình 

-5,0 cm rồi m

2,0 mm. Nụ lúc non tròn, sau già 

ng. Đài 5, hợp ở

ảng 1,0 mm, có lông m

hoa có 5 cánh hoa rời nhau, r

1,5 mm, mép hơi nhẵ

ng 0,5 mm, chỉ nhị m

n lõm ở đầu, màu nâu, có đĩa m

u hình nón, nhẵn, 2 ô, m

ng hình cầu, đư

khi chín có màu đỏ, quả quá chín thì có màu tím 

2g). Quả chứa 3

t ngoài màu nâu đen, vỏ

nghiên cứu v

c cây chè dây ở xã Tư phù h

t số tác giả trong nư

Vinh (1995) và Phạm Thanh K

a cây chè dây Ra Zéh ở

(Hook. & Arn.) Planch) 

2,5 cm, lá chét tận cùng thư

u lá nhọn, mép có răng 

ặt trên xanh, m

p phấn màu tr

ng tính, mọc thành t

(Hình 2f). Cuống c

i mới phân cành. Cu

lúc non tròn, sau già 

ở gốc tạo thành hình 

ng 1,0 mm, có lông m

i nhau, rộng 1,0 mm, dài 

ẵn. Hoa có 5 nh

mảnh. Nhụy hình tr

u, màu nâu, có đĩa m

n, 2 ô, mỗi ô có 2 noãn.

u, đường kính 0,5

quá chín thì có màu tím 

a 3-4 hạt hình trái xoan, 

ỏ cứng như h

u về đặc điểm hình thái 

xã Tư phù hợp với các nghiên 

trong nước như Phùng 

m Thanh Kỳ (2001).

ở xã Tư 

 tại xã Tư, 

n cùng thường lớn 

n, mép có răng 

t trên xanh, mặt dưới 

n màu trắng xám 

c thành từng 

ng cụm hoa 

i phân cành. Cuống 

lúc non tròn, sau già 

o thành hình 

ng 1,0 mm, có lông mịn. Tràng 

ng 1,0 mm, dài 

n. Hoa có 5 nhị, dài 

y hình trụ, 

u, màu nâu, có đĩa mật hơi 

i ô có 2 noãn. 

ng kính 0,5-1,0 cm, 

quá chín thì có màu tím 

t hình trái xoan, 

ng như hạt chè. 

m hình thái 

i các nghiên 

c như Phùng 

(2001). 
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3.3. Tình hình sản xuất, chế biến và bảo 

quản chè dây ở xã Tư 

3.3.1. Thực trạng sản xuất  

Chè dây mới bắt đầu trồng ở xã Tư trong  

3-4 năm gần đây. Toàn xã hiện có 373 hộ với 

1.650 nhân khẩu, trong đó dân tộc Cơ Tu chiếm 

77,9% dân số (UBND xã Tư, 2015). Tổng số lao 

động khoảng 900 người, chiếm 54,54% dân số; 

trong đó lao động nông nghiệp chiếm 89,7%. Số 

khẩu bình quân ở các hộ trồng chè dây là 4,5 

người/hộ, trong đó lao động chính là nam chiếm 

41,5%. Đối với diện tích đất nông nghiệp/nông 

hộ đạt 4,3 ha, trong đó diện tích trồng cây chè 

dây khoảng 0,3 ha, chiếm 6,7% (Bảng 1). 

Mặc dù người dân ở xã Tư biết sử dụng chè 

dây từ lâu, tuy nhiên chủ yếu thu hái từ rừng tự 

nhiên. Việc sản xuất chè dây ở hộ gia đình chưa 

phát triển. Ở xã Tư, các nông hộ bắt đầu trồng 

chè dây từ năm 2015 (chiếm 97,6% số hộ). Đây 

là giai đoạn khởi động đề án phát triển cây chè 

dây của UBND xã Tư. 

Kết quả điều tra ghi nhận hầu hết các hộ 

đều có vườn chè ngay tại vườn của gia đình dưới 

hình thức vườn tạp, chiếm 87,8%, còn lại khoảng 

12,2% số hộ khảo sát có các vườn chè dây trồng 

dưới dạng khoanh nuôi. Trồng chè dây tập trung 

ngay tại hộ gia đình có rất nhiều ưu thế như dễ 

chăm sóc, thu hái, vận chuyển, sơ chế và bảo 

quản. Trong khi đó hình thức khoanh nuôi tự 

nhiên cây chè dây mọc trong rừng nên mật độ 

trồng thưa, sản lượng thấp. Đến thời điểm hiện 

tại, hầu như chưa có quy trình kỹ thuật hướng 

dẫn sản xuất chè dây thương phẩm ở địa phương, 

kênh tiêu thụ bao tiêu sản phẩm chưa phát triển, 

nhỏ lẻ và tự phát nên hiệu quả sản xuất hiện tại 

của cây chè dây khá thấp. Khoảng 92,7% số hộ có 

nguồn thu từ chè dây đạt mức rất thấp, số hộ còn 

lại được phỏng vấn là có thu nhập khá từ việc sản 

xuất chè dây. 

3.3.2. Tình hình áp dụng biện pháp kỹ 

thuật canh tác đối với cây chè dây 

Tình hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

canh tác đối với cây chè dây ở các nông hộ được 

trình bày ở bảng 2. Giống mà các nông hộ đang 

trồng được lấy từ hai nguồn chính là UBND xã 

cung cấp và người dân tự nhổ cây con từ rừng về 

trồng (mọc từ hạt). Tuy nhiên, nguồn giống chủ 

yếu (chiếm 63,4%) là từ UBND xã cung cấp theo 

chương trình 30A “Chương trình hỗ trợ giảm 

nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện 

nghèo” dưới dạng cây con ươm từ hom cành 

trong bầu. Còn tỷ lệ cây giống từ rừng chỉ chiếm 

24,4%; nguyên nhân là cây giống nhổ từ rừng về 

trồng có tỷ lệ sống thấp. 

 Bảng 1. Thông tin chung về thực trạng sản xuất chè dây ở xã Tư, huyện Đông Giang 

Các tham số Kết quả tham số (n = 41) 

Số người bình quân ở các hộ̣ trồng chè dây (người/hộ) 4,5 ± 0,2 

Lao động chính/nông hộ (%)
(1)

 - Nam 41,5 

- Nữ 17,1 

- Nam & nữ 41,4 

Diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp/nông hộ (ha) 

- Tổng diện tích 4,3 ± 1,4 

- Diện tích chè dây 0,3 ± 0,1 

Giai đoạn trồng chè dây (%) - Từ 2010-2014 2,4 

- Từ 2015-2017 97,6 

Nơi trồng chè dây (%) - Trồng xen trong vườn tạp, vườn nhà 87,8 

- Khoanh nuôi
(2)

 12,2 

Thu nhập từ chè dây (%) - Rất ít 63,4 

- Ít 29,3 

- Khá 7,3 

Ghi chú: (1) Số liệu thống kê của UBND xã Tư; (2) Là hình thức mà người dân địa phương bảo vệ cây chè dây mọc 

tự nhiên trong rừng sản xuất keo hoặc dưới các tán rừng, bìa rừng. 



Thực trạng sản xuất và phát triển cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch) tại xã Tư, 
huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 
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Bảng 2. Tình hình áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác đối với cây chè dây 

Các tham số Kết quả tham số (n = 41) 

Nguồn gốc giống chè dây (%) - UBND xã cấp 
(1)

 63,4 

- Lấy cây con từ rừng 24,4 

- Từ cả 2 nguồn trên 12,2 

Hình thức nhân giống chè dây (%) - Từ hom 70,7 

- Từ hạt 19,5 

- Cả 2 hình thức trên 9,8 

Thời vụ trồng chè dây (%) - Vụ xuân, vụ phụ (tháng 2 - tháng 4) 29,3 

- Vụ thu, vụ chính (tháng 8 - tháng 10) 70,7 

Mật độ trồng (cây × cây) (%) - 50 × 100 cm ~ 20,000 cây/ha 87,8 

- 30 × 100 cm ~ 30,000 cây/ha 12,2 

Hình thức giàn leo và phương thức 
trồng của chè dây (%) 

- Leo vào cây trong vườn tạp, bờ rào 5,0 

- Làm giàn (thẳng đứng, ngang hoặc chữ A) 57,5 

- Trồng thuần (không cho leo) 25,3 

- Khoanh nuôi trong rừng 12,2 

Nguyên liệu làm cây choái cho chè 
dây leo bám (%) 

- Tre, nứa, cây kiềng kiềng 
(2)

 71,4 

- Loại khác (keo,…) 28,6 

Bón phân - Bón lót phân hữu cơ (kg/gốc) 0,4 ± 0,9 

- Bón thúc NPK (kg/gốc) 0,0 

Làm cỏ - Số lần làm cỏ trong năm (lần) 1,9 ± 0,1 

Tưới nước (%) - Chỉ tưới lúc mới trồng 67,5 

- Tưới chủ động 32,5 

Thu hái - Từ trồng đến thu hái lần đầu (tháng) 6-8 

Thời điểm thu hái - Sáng 45,7 

- Chiều 5,7 

- Lúc rãnh rỗi 58,6 

Phương pháp thu hái chè dây (%) - Hái các ngọn non (~20-30 cm) 41,7 

- Hái cả cành (~50-100 cm) 55,5 

- Nhổ cả cây 2,8 

Dụng cụ đựng chè lúc thu hái (%) - Dùng bao, bì 35,3 

- Dùng sọt, rổ, thúng 29,4 

- Chỉ bó lại 35,3 

So sánh giữa leo bám tự nhiên và 
làm giàn nhân tạo (%) 

- Không làm giàn leo tốt hơn 28,2 

- Leo giàn leo chữ A tốt hơn 71,8 

Tập huấn về kỹ thuật sản xuất chè 
dây ở nông hộ (%) 

- Được tập huấn 80,0 

- Không được tập huấn 20,0 

Ghi chú: (1) Nguồn giống thuộc dự án do địa phương cấp; (2) Là các loài cây bản địa, có nhiều ở địa phương.  

Cây chè dây chủ yếu được người dân trồng 

vào vụ thu từ tháng 8 đến tháng 10 (70,7%), vì 

thời gian này có lượng mưa lớn (trung bình từ 

226-338 mm/tháng) và nhiệt độ thuận lợi (bình 

quân tháng từ 23,6-27C) (Nguyễn Hồ Lam, 

2017). Nếu trồng cây chè dây khi gặp điều kiện 

lạnh sẽ ngừng sinh trưởng và rụng lá. Trong vụ 

xuân (từ tháng 2-4) người dân ít trồng vì có 



lượng mưa bình quân th

(Nguyễn H

là 50×100 cm (cây cách cây 50 cm, hàng cách 

hàng 100 cm), tương 

chiếm 87,8% s

Do cây chè dây thu

cần có giá th

và phát tri

người dân làm dàn leo hình ch

thẳng đứng (chi

1,8 m, chân r

khoảng 0,3

thẳng đứng ho

thu hoạch 

còn có các d

ngang như b

3b). Tuy nhiên d

khó khăn trong thu ho

do không có l

có sẵn ở đ

kiềng đượ

cho thấy vi

tốt hơn và cho s

thức khoanh nuôi và đ

đất (khôn

Để sả

toàn, ngư

bón phân hóa h

thưc vật. Phân h

bón lót khi tr

kg/gốc, tương đương 10 

 

ng mưa bình quân th

n Hồ Lam, 2017). M

100 cm (cây cách cây 50 cm, hàng cách 

hàng 100 cm), tương 

m 87,8% số hộ đư

Do cây chè dây thu

n có giá thể trong su

và phát triển. Do v

i dân làm dàn leo hình ch

ng (chiếm 57,5%). Giàn ch

1,8 m, chân rộng 1,0 m; kho

ng 0,3-0,4 m (Hình 

ng hoặc chữ 

ch do có lối đi ra vào d

còn có các dạng giá th

ngang như bầu bí (cao kho

3b). Tuy nhiên dạng giàn leo này gây r

khó khăn trong thu ho

do không có lối ra vào. Các nguyê

địa phương như tre, n

ợc sử dụng nhi

y việc làm giàn giúp chè dây sinh trư

t hơn và cho sản lư

c khoanh nuôi và đ

t (không giàn). 

ản xuất chè dây b

toàn, người dân chỉ sử

bón phân hóa học và không dùng thu

t. Phân hữu cơ (phân bò hoai m

bón lót khi trồng trung bình kho

c, tương đương 10 

Giàn leo theo ki

Hình 

Nguy

ng mưa bình quân thấp (từ 40

Lam, 2017). Mật độ

100 cm (cây cách cây 50 cm, hàng cách 

hàng 100 cm), tương ứng với 20

được khảo sát. 

Do cây chè dây thuộc nhóm cây dây leo nên 

trong suốt quá trình sinh trư

n. Do vậy trong th

i dân làm dàn leo hình ch

m 57,5%). Giàn ch

ng 1,0 m; khoảng cách gi

(Hình 3a). Dạng giàn leo hình 

 A này dễ dàng chăm sóc và 

i đi ra vào dễ 

ng giá thể khác như giàn leo d
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Trên cơ sở đặc điểm sinh trưởng, phát triển 

và cho năng suất, thì để sản xuất, khai thác bền 

vững và bảo tồn cây chè dây trong tự nhiên cần 

phải đảm bảo các nguyên tắc: (i) phải thu hái 

đúng thời vụ theo hướng dẫn; (ii) thu hái chiều 

dài phần ngọn hợp lý để có dược liệu tốt nhất; 

(iii) thu hái cành đúng kỹ thuật sẽ cho ra các 

cành tái sinh nhiều hơn. Việc thu hái của người 

dân ở xã Tư thường tiến hành ở phần ngọn non 

hoặc cả cành (dây), kích thước của dây chè thu 

hái thường dài 20-100 cm. Có một số hộ thu hái 

bằng cách nhổ cả cây, chủ yếu áp dụng với chè 

mọc hoang hoặc khoanh nuôi. Việc này làm tận 

diệt cây chè dây ở trong tự nhiên. Tỷ lệ lớn 

người dân không dùng dụng cụ để đựng chè lúc 

thu hái (35,3%), chỉ bó các cành chè lại rồi vận 

chuyển. Kỹ thuật thu hoạch này gây nhiễm bẩn, 

dập nát làm giảm chất lượng sản phẩm chè dây. 

3.3.3. Năng suất, hiệu quả sản xuất,  

tình hình chế chế, bảo quản và tiêu thụ cây 

chè dây 

Với mật độ 20.000 cây/ha (0,5 × 1,0 m), bắt 

đầu từ năm thứ 2 trở đi, năng suất chè dây 

tươi/cây/năm là khoảng 1,0 kg (tương ứng với 

20.000 kg tươi/ha hay là 6.000 kg khô/ha/năm). 

Với giá bán sỉ trung bình tại hộ gia đình là 

60.000-80.000 VNĐ/kg chè khô thì một năm 

người trồng có thể thu về vào khoảng 360-480 

triệu VNĐ/ha (= 6.000 kg × 60.000 đến 80.000 

VNĐ/kg). Chi phí đầu vào khoảng 100-120 

triệu/ha/năm, bao gồm làm cỏ, bón phân, thu 

hái và chế biến. Với chi phí như vậy, người dân 

có thể thu lợi từ 260-360 triệu VNĐ/ha/năm. 

Quy trình sơ chế, chế biến và bảo quản đóng 

vai trò rất lớn đối với chất lượng chè dây. Kết 

quả khảo sát cho thấy có sự khác nhau rất lớn 

về quy trình sơ chế, chế biến và bảo quản giữa 

các nông hộ, có thể là do mục đích sử dụng và 

buôn bán khác nhau. Nhìn chung thì quá trình 

sơ chế, chế biến và bảo quản chè dây ở xã Tư 

đang là thủ công đơn giản, phơi sấy hoàn toàn 

phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Phương tiện 

dùng để bảo quản chủ yếu là bao tải và bao 

nilong (Bảng 3). Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ 

chè dây có chất lượng không ổn định, bị hỏng 

trong quá trình bảo quản cao (39,0%). 

Có hai dạng chế biến chè chủ yếu là chè tươi 

và chè khô tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Quy 

trình chế biến chè tươi bao gồm: nguyên liệu, 

loại bỏ tạp chất, rửa sạch, vò, hãm với nước sôi 

trong thời gian 5-7 phút, uống. Quy trình chế 

biến chè kh bao gồm: nguyên liệu, loại bỏ tạp 

chất, thái nhỏ 2-3 cm, sao (làm héo chè), ủ lên 

men, phơi sấy, bảo quản, sử dụng. 

Do kênh thị trường chưa phát triển nên đa 

số chè được sử dụng trong gia đình hoặc làm 

quà tặng (chiếm 66,7%), số ít chè dùng để bán. 

Nguyên nhân chính là do người dân trồng nhỏ lẻ 

chủ yếu để tự cung tự cấp trong gia đình, chưa 

trồng chuyên canh, tập trung và chè dây mới 

được trồng tại xã Tư trong một vài năm gần đây. 

Khâu quảng bá, tìm kiếm thị trường đầu ra cho 

sản phẩm chưa được đầu tư đúng mức. Đây 

cũng là một trong những nguyên nhân chính 

khiến việc sản xuất, tiêu thụ chè dây mới chỉ 

dừng lại ở mức nhỏ lẻ, không mang lại nguồn 

thu lớn như mục tiêu đề ra. 

3.3.4. Định hướng phát triển cây chè dây 

đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Tư, 

huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

Trong định hướng mục tiêu của “Đề án phát 

triển cây chè dây trên địa bàn xã Tư giai đoạn 

2015-2020” đến năm 2020, tổng diện chè dây 

trên địa bàn xã ước đạt 190 ha trong đó: trồng 

mới 50 ha, khoanh nuôi 140 ha, tổng sản lượng 

1.140 tấn chè tươi, tương ứng 380 tấn chè dây 

khô, tổng giá trị sản phẩm ước đạt 38 tỷ đồng 

(Hình 4). Trong đó 100% hộ trồng, thu hái chè 

dây được tiếp cận các dịch vụ sản xuất, chế biến 

và tiêu thụ thuận lợi (UBND xã Tư, 2015). 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Xã Tư có 373 hộ với 1.650 nhân khẩu, trong 

đó dân tộc Cơ Tu chiếm 77,9% dân số. Toàn xã 

có tổng diện tích tự nhiên là 9.359,2 ha, trong đó 

đất nông nghiệp rất dồi dào đạt 8.546,1 ha, 

chiếm 91,3%. Diện tích đất nông nghiệp đạt 4,3 

ha/hộ. Bình quân mỗi hộ từ 0,15-0,3 ha, chủ yếu 

là vườn tạp cho hiệu quả kinh tế thấp. 
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Chè dây phân bố rộng khắp các huyện miền 

núi của tỉnh Quảng Nam như Tây Giang, Nam 

Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My… Tuy nhiên, 

theo nhiều đánh giá thì chè dây canh tác tại xã 

Tư, huyện Đông Giang cho chất lượng thơm 

ngon nhất. Nguyên nhân là xã Tư có đặc điểm 

thổ nhưỡng và khí hậu rất thích hợp cho hợp cho 

loại cây này sinh trưởng và phát triển. Chè dây 

canh tác thích hợp nhất ở loại đất nhóm vàng 

đỏ, pH 4,5-5,5, lượng mưa trung bình năm 

khoảng 2.000-2.300 mm và nhiệt độ trung bình 

năm khoảng 22-23C. Tại xã Tư, chè dây được 

trồng chủ yếu vào vụ thu (từ tháng 8 đến tháng 

10). Giàn leo hình chữ A được cho là tối ưu để 

làm giá thể leo cho cây chè dây trong suốt quá 

trình sinh trưởng và phát triển. Từ lúc trồng 

mới đến lần thu hái (theo hình thức cắt tỉa, đảm 

bảo bộ khung tán) đầu tiên khoảng 6-8 tháng; 

năm 1 cứ 2 tháng thu hái 1 lần; bắt đầu từ năm 

2, mỗi tháng thu hái 1 lần, một năm thu hái  

9-10 lần. Vào các tháng lạnh và mưa nhiều 

(tháng 1 đến tháng 2 dương lịch) cây chè dây 

rụng lá, ngừng sinh trưởng, do vậy giai đoạn 

này không thu hoạch. 

Với mật độ 20.000 cây/ha (0,5 × 1,0 m), bắt 

đầu từ năm thứ 2 trở đi, năng suất chè dây khô 

khoảng 6.000 kg/ha/năm). Với giá bán sĩ trung 

bình tại hộ gia đình là 60.000-80.000 VNĐ/kg 

chè khô thì một năm người trồng có thể thu lợi 

từ 260-360 triệu VNĐ/ha/năm sau khi đã trừ 

chi phí sản xuất (100-120 triệu/ha/năm). 

Quy trình thu hoạch, chế biến và bảo quản 

chè dây ở địa phương chủ yếu là thủ công, dựa 

vào kinh nghiệm dân gian, chịu ảnh hưởng lớn 

từ các điều kiện ngoại cảnh, phương tiện bảo 

quản đơn giản. Do vậy, sản phẩm làm ra có chất 

lượng chưa cao, thời gian bảo quản ngắn, dễ hư 

hỏng (bị nấm/mốc). Nguyên nhân là hiện nay 

chưa có bất kỳ một quy trình về canh tác và chế 

biến được nghiên cứu và áp dụng trên địa bàn. 

Khâu thị trường marketing, quảng bá, tìm đầu 

ra cho sản phẩm chưa được đầu tư đúng mức. 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân 

chính khiến việc sản xuất, tiêu thụ chè dây mới 

chỉ dừng lại ở mức nhỏ lẻ chủ yếu tự cung tự 

cấp, chưa mang lại nguồn thu lớn như mục tiêu 

các cấp đề ra. 

4.2. Kiến nghị 

Cây chè dây mới bắt đầu đưa vào trồng tại 

xã Tư từ 3-5 năm trở lại đây. Vì vậy, để chè dây 

trở thành cây chủ lực của địa phương, giải quyết 

được vấn đề tăng thu nhập cho nông hộ, nhất là 

trong bối cảnh xây dựng nông thôn và thực hiện 

chương trình OCOP (chương trình mỗi xã có một 

sản phẩm), thì cần có các giải pháp đồng bộ như: 

nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật 

canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản và phát 

triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm.  
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