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TÓM TẮT 

Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidicus) là loài cây thuốc quý hiếm với thành phần saponin phong 

phú và có giá trị kinh tế cao của Việt Nam. Việc nghiên cứu để tìm ra được các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc 

có ý nghĩa thực tiễn trong bảo tồn và phát triển loài sâm quý hiếm này. Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên 

đầy đủ (RCB), 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi trồng vào thời vụ tháng 9, 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). Độ cao 2.000 m tạo điều kiện tốt 

nhất cho cây sinh trưởng, tạo sinh khối và chất lượng dược liệu hơn hẳn so với độ cao 1.500 m và 1.000 m. Đường 

kính củ trung bình của các công thức bố trí trên độ cao 2.000 m đạt 2,36 mm, năng suất lý thuyết đạt 29,40 tạ/ha. 

Cây sâm Lai Châu khi được che sáng với độ che sáng cao (90%) cho thấy sức sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng 

suất cao, đạt 2,73 cm về đường kính củ, năng suất lý thuyết đạt 28,02 tạ/ha. Khoảng cách trồng 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  

var. fuscidicus) 

Effect of Cultural Practices on Growth, Development  
and Yield of Panax vietnamensis var fuscidicus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai in Lai Chau 

ABSTRACT 

Lai Chau ginseng (Panax vietnamensis var. fuscidiscus K. Komatsu, S. Zhu & S. Q. Cai), is a precious medicinal 

plant in Vietnam rich in saponin and of high economic value. The objective of this study was to examine the 

cultivation techniques of Lai Chau ginseng to effectively conserve and develop this valuable species.The results 

showed that September and October were most suitable for planting and the productivity of the six-year-old plants 

was about 24.98 to 25.31 quintals/ha. At 2.000 m altitude above the sea level, Lai Chau ginseng grew rapidly, and 

reached higher quality than plants in planting areas at 1.000 and 1.500 m above sea level. At 90% of shade, the 

seedlings grew well and pest infestation was reduced. Plant spacing of 30×30 cm and 35×30 cm was suitable for 

cultivation of Lai Chau ginseng. 

Keywords: Lai Chau ginseng, plant density, planting date, shading, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

sâm Lai Châu (P. Vietnamensis var. 

fuscidiscus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai) là 

một thứ (bậc phân loại dưới loài) của sâm Ngọc 

Linh, còn được gọi là Tam thất hoang Mường 

Tè, Tam thất đen... 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, được tìm thấy ở độ cao 1.400-2.200 m 
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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, 

nhiệt độ từ trung bình từ 18-20C. Sâm Lai 

Châu là loài cây thuốc quý hiếm, bị đe doạ tuyệt 

chủng ở mức độ trầm trọng (CR) theo các điều 

khoản A2a, c, d; B2b (ii, iii, v); C2a (i); E (Tiêu 

chuẩn IUCN, 2010; Phan Kế Long & cs., 2013). 

Theo kết quả phân tích công bố (Đỗ Thị Hà, 

2016), củ sâm Lai Châu có thành phần saponin 

phong phú với 52 loại hoạt chất quý hiếm tương 

tự như sâm Ngọc Linh. Các kết quả định lượng 

bằng phương pháp cân cho thấy hàm lượng 

saponin toàn phần trong các mẫu sâm Lai Châu 

đạt khoảng 20%, kết quả định lượng saponin 

tổng số của sâm Lai Châu và tăng dần khi tăng 

số tuổi, đồng thời mẫu thu được ở tự nhiên có 

hàm lượng saponin tổng số (trung bình khoảng 

23%) cao hơn mẫu trồng (trung bình khoảng 

18,47%), các kết qủa này có giá trị hàm lượng 

tương đương với kết quả công bố của Sâm Ngọc 

Linh (Đỗ Thị Hà & cs., 2016). Sâm Lai Châu có 

tác dụng tốt lên hệ thần kinh trung ương, tăng 

cường sinh lực, tăng khả năng thích ứng, kích 

thích miễn dịch, kháng u và chống oxy hóa. Kết 

quả điều tra cho thấy sâm Lai Châu có giá 20-

70 triệu đồng mỗi kilogam củ (Phạm Quang 

Tuyến & cs., 2016).  

Mặc dù là loài cây thuốc quý hiếm, có giá 

trị kinh tế, giá trị phòng bệnh và bồi bổ sức 

khoẻ cao, nhưng công tác bảo tồn và phát triển 

trồng quy mô hàng hoá chưa thực hiện được. 

Hiện nay, nghiên cứu về loài sâm Lai Châu 

chưa nhiều, các công bố mới dừng lại ở đặc 

điểm sinh vật học, sinh thái học và chưa có 

công bố nghiên cứu về quy trình trồng, chăm 

sóc cây sâm Lai Châu. 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 K. 

Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai) để từ đó đề xuất 

được các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc 

tốt nhất, đem hiệu quả kinh tế cao nhất cho 

cây sâm Lai Châu. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu: cây sâm Lai Châu đạt 

2 tuổi, cây giống gieo từ hạt, địa điểm tạo cây 

giống tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại bản Sín Chải 

B, xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, Lai Châu từ 

10/2015-09/2018. Thí nghiệm xác định ảnh 

hưởng độ cao vùngtrồng cao trình 1.000 m được 

thực hiện tại phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu. Các thí nghiệm được thực hiện trên 

luống độ cao 30 cm và độ dầy mùn mặt luống 10 

cm, sử dụng vật liệu lưới đen che sáng, chiều 

cao mái che 2 m. 

Các 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 10 m2, phương pháp lấy mẫu 

theo đường chéo góc, dung lượng 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  

- TV3: Trồng 15/4 

- TV4: Trồng 15/9 

- TV5: Trồng 15/10 

Thí nghiệm được bố trí trên độ cao 1.500 m, 

khoảng cách 30×30 cm, che sáng 90%. 

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của 

độ cao vùng trồng so với mực nước biển đến sinh 

trưởng, phát triển, năng suất cây sâm Lai Châu. 

- ĐC 1: 1.000 m  

- ĐC2: 1.500 m  

- ĐC3: 2.000 m. 

Thí nghiệm được bố trí với khoảng  

cách 30×30 cm, độ che sáng 90%, thời vụ trồng 

tháng 9. 

Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng 

khoảng cách trồng đến sinh trưởng, phát triển, 

năng suất cây sâm Lai Châu 

- KC1: Khoảng cách 25×30 cm, mật độ  

12 cây/m2  
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- KC2: Khoảng cách 30×30 cm, mật độ  

9 cây/m2 

- KC3: Khoảng cách 35×30 cm, mật độ  

8 cây/m2 

- KC4: Khoảng cách 40×30 cm, mật độ  

6 cây/m2 

Thí nghiệm được bố trí tại độ cao 1.500 m, 

độ che sáng 90%, thời vụ trồng tháng 9. 

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 sáng 50% 

- CS2: Che sáng 75% 

- CS3: Che sáng 90% 

Thí nghiệm được bố trí tại độ cao 1.500 m, 

khoảng cách 30×30 cm, thời vụ trồng tháng 9. 

* Chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng 

- Tỷ lệ sống: Tỷ lệ cây mọc lá mới vào thời 

điểm đo tháng 3-4 năm sau. 

- Chiều cao cây (cm): Đo từ mặt đất đến đầu 

mút cao nhất của lá. 

- 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 (tạ/ha) = năng suất cá 

thể × mật độ cây/m2 × 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. 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 thể hiện trong (Bảng 

1), 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, sự sai khác với các 

công thức TV1, TV2, TV3 là có ý nghĩa (Bảng 2). 

Kết quả hoàn toàn đồng nhất với kết quả nghiên 

cứu phát triển sâm Ngọc Linh của tác giả 

(Nguyễn Bá Hoạt & cs., 2010) và (Trần Thị 

Liên, 2011). Sau năm thứ 2 cây sinh trưởng dần 

ổn định, năng suất cá thể ít biến động do thời vụ 

trồng, đến năm thứ 4 sau trồng (cây đạt 6 năm 

tuổi) năng suất cá thể đạt từ 23,09-25,31 g/cây 

(Bảng 2). 

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 mới (ngày) Tỷ lệ cây sống (%) 

TV1 390 71,43 

TV2 365 66,54 

TV3 335 64,16 

TV4 200 80,24 

TV5 180 79,72 

 Ghi chú: TV1: trồng 15/2, TV2: trồng 15/3, TV3: trồng 15/4, TV4: trồng 15/9, TV5: trồng 15/10  
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Bảng 2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và năng suất sâm Lai Châu  

tại năm thứ 4 sau trồng (cây đạt 6 năm tuổi) 

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 28,13 25,31 

TV5 35,11 39,20 2,54 7,51 27,76 24,98 

LSD0,05 3,30 2,75 0,48 1,17 2,64  

CV% 5,1 4,1 11,6 8,5 5,0  

Ghi chú: TV1: trồng 15/2, TV2: trồng 15/3, TV3: trồng 15/4, TV4: trồng 15/9, TV5: trồng 15/10  

3.2. Ảnh hưởng của độ cao vùng trồng đến 

khả năng sinh trưởng và năng suất của 

sâm Lai Châu 

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng độ cao 

đến khả năng sinh trưởng và năng suất của sâm 

Lai Châu cho thấy ở độ cao 2.000 m, cây sâm 

Lai Châu sinh trưởng và phát triển tốt hơn hẳn 

so với các độ cao 1.000 m, 1.500 m (Bảng 3). 

Nguyên nhân là do đặc điểm thích nghi của sâm 

Lai Châu ở vùng có khí hậu lạnh và ẩm nên với 

công thức ĐC3 cho năng suất lý thuyết đạt 

29,40 tạ/ha. Thí nghiệm ở độ cao 1.000 m (tại 

thành phố Lai Châu) có nhiệt độ trung bình cao 

hơn từ 2-5C, năng suất cá thể và năng suất lý 

thuyết giảm mạnh. Tuy nhiên, kết quả điều tra 

thực tế thì chi phí sản xuất ở vùng trồng có độ 

cao từ 2.000 m cao hơn so với các vùng trồng 

1.500 m và 1.000 m, vì vậy có thể xem xét chọn 

độ cao vùng trồng 1.500 m để đạt hiệu quả đầu 

tư lớn nhất. 

3.3. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến 

sinh trưởng và năng suất của sâm Lai Châu 

 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 (cây đạt 6 năm tuổi) 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 ảnh hưởng khoảng cách trồng đến 

sinh trưởng và năng suất của cây sâm Ngọc 

Linh của Nguyễn Bá Hoạt & cs. (2010). Cũng 

như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu có thời gian 

tích lũy dinh dưỡng dài nên sự cạnh tranh về 

dinh dưỡng giữa các cá thể không lớn. Ở khoảng 

cách 30×30 cm và 35×30 cm cho năng suất cá 

thể có sự sai khác không có ý nghĩa, vì vậy trong 

thực tế, để củ có kích thước lớn, nên bố trí 

khoảng cách trồng theo 2 công thức KC3, KC4 

(Bảng 4). 

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 sâm 

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, 

chiều dài củ và năng suất cá thể đều tăng rõ rệt 

(Bảng 5). 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của độ che sáng 

đến sự sinh trưởng và hình thành năng suất của 

sâm Lai Châu cho thấy độ che sáng 90% cho 

đường kính củ lớn nhất đạt (2,73 cm) và dài 

(5,85 cm) đồng thời năng suất lý thuyết, năng 

suất cá thể đạt cao nhất: 28,02 tạ/ha và 31,13 

g/cây, sự sai khác về năng suất cá thể với các 

công thức che sáng 50% với 75% và 90% là có ý 

nghĩa. Kết quả cho 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. Ảnh hưởng của độ cao vùng trồng đến sinh trưởng, năng suất sâm Lai Châu  

tại năm thứ 4 sau trồng (6 năm tuổi) 

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  

Ghi chú: ĐC1: 1.000 m, ĐC2: 1.500 m, ĐC3: 2.000 m 

Bảng 4. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến sinh trưởng và năng suất của sâm Lai Châu 

tại năm thứ 4 sau trồng (6 năm tuổi) 

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 27,86 25,07 

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  

Ghi chú: KC1: 25×30 cm, KC2: 30×30 cm, KC3: 35×30 cm, KC4: 40×30 cm  

Bảng 5. Ảnh hưởng của độ che sáng đến sinh trưởng và năng suất của sâm Lai Châu  

tại năm thứ 4 sau trồng (cây đạt 6 năm tuổi) 

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  

Ghi chú: CS1: Che 50% ánh sáng, CS2: Che 75% ánh sáng, CS3: Che 90% ánh sáng 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận  

Từ kết quả theo dõi các chỉ tiêu đánh giá về 

năng suất, chất lượng sau 4 năm trồng (cây đạt 

6 tuổi) chúng tôi đã xác định một số biện pháp 

kỹ thuật trồng cây sâm Lai Châu như sau: 

- Thời điểm trồng ngày 15/9 cho tỷ lệ cây 

sống đạt 80,24%, đường kính củ đạt 2,88 cm, 

năng suất cá thể (28,13 g/cây). 

- Tại độ cao 2.000 m là thích hợp nhất để 

trồng sâm Lai Châu, cho kết quả đo đường kính 

tán đạt 34,23 cm, năng suất củ cao nhất đạt 

32,67 g/cây. 

- Khoảng cách trồng thích hợp nhất là 

30×30 cm, cho kết qủa đo đường kính củ đạt 

2,32 cm năng suất cá thể đạt 27,86 g/cây. 

- Độ che sáng thích hợp nhất là 90%, cho 

chiều cao cây đạt 33,82 cm; đường kính tán đạt 

36,27; năng suất cá thể đạt 31,13 g/cây. 
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4.2. Kiến nghị 

Trồng sâm Lai Châu nên áp dụng đồng bộ 

thời vụ tại khu vực có độ cao từ 1.500-2.000 m, 

thời vụ trồng từ 15/9 đến 15/10, mật độ trồng 

30×30 cm hoặc 35×30 cm, độ che sáng từ  

75-90% tại các vườn trồng có độ cao mặt luống 

30 cm, độ dầy mùn 10 cm. 
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