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Policy gap analysis and integrated solutions for implementing options 
of GHG reduction in agriculture

Tran Van �e
Abstract
Agricultural production is not only seriously a�ected by climate change but also a main source of Green House 
Gases (GHG) (accounted for 33.21 percent of national GHG emission). �e study result showed that policy gaps 
remained  (i) inactively integration and unclear targets of GHG reduction in agricultural strategy and programs; 
(ii) lack of e�ective linkages among stakeholders to implement GHG reduction in agriculture; (iii) limitations and 
shortcomings of �nancial mobilization for GHG reduction; (iv) research outputs of sciene and technology on GHG 
emission reduction was not met for need of GHG reduction; (v) limitation and poor knowledge on GHG reduction 
in agriculture by local o�cials and farmers; (vi) poor capacity and lack of policy to invest in infrastructure for 
implementing GHG reduction. �e key policies are recommended as  (i) revising and supplementing targets of 
GHG reduction in agricultural strategy and programs; (ii) strengthening linkages among stakeholders and legal 
documents for GHG reduction in agriculture; (iii) mobilizing �nancial sources (international support, private sector) 
for implementing GHG reduction; (iv) strengthening research study on GHG reduction practices; continuously 
building capacity of legal improvement, communication on GHG reduction in agriculture; and (vi) improving 
infrastructure of irrigation system, market for implementing GHG reduction in agriculture.
Key words: Agriculture, greenhouse gases reduction, integrated solution, policy gap analysis

Ngày nhận bài: 11/11/2016
Người phản biện:  PGS.TS. Mai Văn Trịnh

Ngày phản biện: 15/11/2016
Ngày duyệt đăng: 21/11/2016

1 Viện Môi trường Nông nghiệp

CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM MẬN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
Lê Như �ịnh1, Nguyễn �ị Tân Lộc1, Nguyễn Quốc Hùng1, 

Nguyễn �ị Dương Nga2, Trần �ế Cường2 và Trần Văn Long2.

TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 42 người thu gom sản phẩm mận chín, 22 người thu gom sản phẩm mận 

xanh tại Mộc Châu; �u thập giá mận hàng ngày của 6 người bán buôn tại chợ Long Biên, Hà Nội và tổ chức 01 hội 
thảo tác nhân tại huyện Mộc Châu. Kết quả nghiên cứu trong năm 2015 chỉ ra rằng: Giá bán buôn mận bình quân 
của Mộc Châu, Sơn La thường cao hơn so với mận từ Trung Quốc tại thị trường Hà Nội; Có tới 71,8% ý kiến của 
người thu gom mận chín, 55% ý kiến của người thu gom mận xanh cho rằng sản phẩm mận chưa đáp ứng được nhu 
cầu thị trường; �ời vụ cung cấp mận của Mộc Châu, Sơn La thường từ tháng 5 đến tháng 6, trong khi mận từ Trung 
Quốc kéo dài từ tháng 6 đến đầu tháng 10; Giống mận của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chủ yếu là giống là mận 
Tam Hoa và mận cơm, trong khi đó Trung Quốc có tới 9 giốngmận khác nhau. Trên cơ sở đánh giá thực trạng thị 
trường, nghiên cứu đã đề xuất các can thiệp nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm mận Mộc Châu: (i) Xây dựng 
kênh hàng mận chín chất lượng cao; (ii) Tăng sản lượng mận xanh; (iii) Đa dạng giống mận, kéo dài thời vụ và (iv) 
Xây dựng quy trình canh tác mận phù hợp cho từng thị trường.

Từ khoá: Mận Mộc Châu, cơ hội, thị trường, nhu cầu, chuỗi giá trị mận
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
�eo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Sơn La, đến năm 2015, diện tích mận của toàn tỉnh là 
2.965 ha, sản lượng đạt 19.288 tấn (Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh Sơn La, 2016). Trong đó, huyện Mộc 
Châu chiếm khoảng 48,53% về diện tích và 54,66% 
về sản lượng. Trong những năm qua, nhu cầu thị 
trường đối với sản phẩm mận đang có xu hướng 
tăng. Chẳng hạn nhu cầu mận xanh cho sơ chế, chế 
biến tại thị trường Trung Quốc ước khoảng 60.000 
tấn/năm. Tuy nhiên, cung ứng sản phẩm mận xanh 
từ Mộc Châu, Sơn La mới chỉ đáp ứng được dưới 
10% công suất chế biến (Nicetic, O., 2015). Sản phẩm 
mận chín không chỉ cung cấp cho thị trường trong 
nước mà còn xuất khẩu sang thị trường Campuchia 
và Trung Quốc. Như vậy, cơ hội thị trường cho các 
sản phẩm mận rất lớn. Tuy nhiên, khi xem xét phát 
triển sản xuất và tiêu thụ mận của huyện Mộc Châu 
còn có những trở ngại nhất định như: (i) Liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mận còn hạn 
chế, người sản xuất chưa nắm bắt được chính xác tín 
hiệu và cơ hội của thị trường và (ii) Chưa có nghiên 
cứu nào cung cấp những thông tin này nhằm giúp 
chính quyền, các tác nhân tham gia chuỗi giá trị 
mận Mộc Châu có định hướng tốt hơn cho sản xuất 
mận. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu: 
(i) Phân tích hoạt động của người thu gom trong 
chuỗi giá trị mận Mộc Châu; (ii) Xác định cơ hội thị 
trường và các thách thức đối với sản phẩm mận của 
huyện Mộc Châu và (iii) Đề xuất một số giải pháp 
chủ yếu can thiệp nhằm cải thiện tình hình sản xuất, 
thị trường sản phẩm mận của huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La trong thời gian tới. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

�ông tin về giá mua mận hàng ngày của người 
thu gom tại huyện Mộc Châu; Giá bán buôn mận 
hàng ngày tại chợ Long Biên, Hà Nội; Hoạt động của 
tác nhân thu gom mận tại huyện Mộc Châu; Phổ 

biến kết quả nghiên cứu đến các nhà quản lý, sản 
xuất, kinh doanh và sơ chế, chế biến sản phẩm mận 
của huyện Mộc Châu.

2.2. Phương pháp thu thập số liệu
- Số liệu thứ cấp: �u thập từ các tài liệu đã công bố 

liên quan đến thị trường sản phẩm mận Mộc Châu.
- Số liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp chọn mẫu 

Snowball (quả bóng tuyết): Là phương pháp chọn 
một nhóm người trả lời thứ nhất được chọn theo 
phương pháp chọn ngẫu nhiên, nhưng những nhóm 
trả lời sau là do nhóm thứ nhất giới thiệu. 

Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 42 người 
thu gom mận chín, 22 người thu gom mận xanh 
tại huyện Mộc Châu; �u thập giá mận từ 6 người 
bán buôn tại chợ Long Biên, Hà Nội. Bên cạnh đó, 
phương pháp PRA (Participatory Rural Appraisal) 
được sử dụng để tham vấn về các giải pháp can 
thiệp tại hội thảo tác nhân ngành hàng mận tại 
huyện Mộc Châu.

2.3. Phương pháp phân tích
Sử dụng phương pháp thống kê kinh tế để làm rõ 

các đặc trưng cơ bản về mặt lượng của hiện tượng 
nghiên cứu. Phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị được 
sử dụng để tìm hiểu các mối quan hệ kinh doanh, cơ 
chế nâng cao hiệu quả cũng như cách thức giúp các 
tác nhân trong chuỗi gia tăng thêm giá trị. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khái quát các chuỗi giá trị sản phẩm mận tại 
huyện Mộc Châu, Sơn La

Sản phẩm mận xanh được thu mua, vận chuyển 
và xuất khẩu 100% sang thị trường Trung Quốc 
thông qua tác nhân thu gom nhỏ, thu gom lớn và 
bán buôn từ phía Việt Nam. Lượng mận xanh giao 
dịch thông qua chuỗi này chiếm khoảng 90% lượng 
mận xanh được sản xuất tại huyện Mộc Châu, với số 
lượng mận khoảng 200 – 300 tấn. 

Nông dân Thu�gom�nhỏ Thu�gom�lớn

Người�chế�biến Người�mua�buôn�tại�Trung�Quốc

Bán�buôn Bán�lẻ

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của VNUA, FAVRI và CASRAD, 2015)

Hình 1. Sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm mận xanh của huyện Mộc Châu năm 2015
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3.2. Hoạt động của tác nhân thu gom trong chuỗi 
giá trị sản phẩm mận Mộc Châu

Đối với sản phẩm mận xanh, mỗi người thu gom 
nhỏ thu mua trung bình khoảng 136 tấn/vụ, trong 
khi thu gom lớn đạt khoảng 706 tấn/vụ. Đối với sản 
phẩm mận chín, bình quân một thu gom nhỏ giao 
dịch 203 tấn/vụ trong khi đó bình quân một thu gom 
lớn chỉ thu mua được 350 tấn/vụ. 

Do sản lượng mận Mộc Châu trong những năm 
gần đây suy giảm khiến cho cạnh tranh giữa những 
người thu gom trở nên căng thẳng hơn. Để đảm bảo 
lượng mận cung cấp cho các khách hàng, thu gom 
lớn không những mua từ người thu gom nhỏ mà còn 
mua trực tiếp từ người nông dân.

Bảng 1. Ý kiến đánh giá của người thu gom 
về khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường 

về số lượng mận năm 2015
ĐVT: %

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của VNUA, FAVRI và 
CASRAD, 2015)

Khi được hỏi về khả năng đáp ứng nhu cầu thị 
trường về sản phẩm mận chín, thì có tới 71,8% ý 
kiến của người thu gom mận chín cho rằng việc sản 
xuất mận chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường về  
số lượng mận, con số này là 55,0% đối với sản phẩm 
mận xanh (Bảng 1). Như vậy, có thể thấy rằng, thị 
trường về sản phẩm mận còn nhiều tiềm năng và 

đây là một trong những điều kiện thuận lợi để người 
nông dân Mộc Châu yên tâm đầu tư thâm canh cho 
sản xuất mận. Tuy nhiên, khó khăn lớn với người 
kinh doanh mận xanh vẫn là từ các nguyên nhân 
liên quan tới sự biến động trên thị trường. Họ thiếu 
thông tin để có thể dự báo được lượng cầu hay cung 
cần thiết trên thị trường theo từng giai đoạn.

3.2. Cơ hội và thách thức đối với sản phẩm mận 
của huyện Mộc Châu
3.2.1. Cơ hội đối với sản phẩm mận của huyện Mộc 
Châu 

Hình 3 chỉ ra rằng, giá bán buôn mận của Sơn 
La biến động mạnh, nhất là vào giai đoạn từ cuối 
tháng 4 đến cuối tháng 6. Trong khi giá bán buôn 
mận Trung Quốc ít biến động hơn từ giữa tháng 6 
đến cuối tháng 9. Cũng từ hình 3 cho thấy, giá bán 
buôn mận bình quân của Sơn La thường cao hơn so 
với giá bán buôn mận của Trung Quốc. Tuy nhiên, 
giá bán buôn mận có nguồn gốc từ Trung Quốc ổn 
định hơn và thời gian cung cấp sản phẩm về chợ 
Long Biên đều đặn trong thời gian dài hơn so với 
mận từ Sơn La.

Hình 3. Đồ thị giá bán buôn mận theo các tháng 
tại chợ Long Biên

Sản phẩm mận chín được thu mua bởi người thu 
gom nhỏ, thu gom lớn ở Mộc Châu. Sau đó được 
cung cấp cho người bán buôn lớn ở các tỉnh khác. 
Kết quả khảo sát 2015 thu được: lượng mận từ Mộc 
Châu được đưa đến thị trường các tỉnh khu vực 

Đồng bằng sông Hồng chiếm khoảng 52%, các tỉnh 
miền Trung và miền Nam chiếm 43%, phần còn lại 
xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 4%, 
còn tiêu thụ tại thị trường Sơn La, chỉ chiếm 1%. 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của VNUA, FAVRI và CASRAD, 2015)

Hình 2. Sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm mận chín của huyện Mộc Châu năm 2015
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Hình 4. Đồ thị số lượng mận mua bán 
tại chợ Long Biên theo các tháng 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu VNUA, 2015; VNUA và 
FAVRI, 2016) 

Kết quả nghiên cứu trong năm 2015 và 2016 cũng 
cho thấy, lượng cung cấp mận của Sơn La cho thị 
trường Hà Nội đạt cao nhất vào tháng 5, với gần 
2.000 tấn (hình 4). Đây cũng là tháng thu mận chính 
vụ của vùng sản xuất Mộc Châu. Điều đáng quan 
tâm ở đây là, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 

9, số lượng mận nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị 
trường Hà Nội khá cao, cao hơn cả mức tháng 5 mà 
mận Mộc Châu đang ở giai đoạn chính vụ. Lượng 
nhập khẩu mận cao nhất vào tháng 7, đạt trên 9.000 
tấn. Như vậy, có thể thấy rằng tiềm năng thị trường 
cho sản phẩm mận trong nước là rất lớn, đặc biệt từ 
tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Qua phân tích tình 
hình giá, số lượng mận mua – bán của người bán 
buôn tại chợ Long Biên giúp chúng ta có cách nhìn 
khái quát về lợi thế và tiềm năng thị trường mận 
Việt Nam nói chung và huyện Mộc Châu, Sơn La 
nói riêng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vào thời gian 
từ tháng 4 đến cuối tháng 6, tại chợ Long Biên chỉ có 
2 giống mận là mận Tam Hoa và mận cơm có nguồn 
gốc từ Mộc Châu, Sơn La. Trong khi đó thời gian này 
có tới 6 giống mận từ Trung Quốc, đó là giống mận 
cơm, mận hậu, mận xanh, mận đỏ, mận vàng và mận 
tím. �ời gian từ tháng đầu tháng 7 đến đầu tháng 
10, khi ở Việt Nam không có sản phẩm mận để bán 
thì Trung Quốc có tới 9 giống mận nhằm đáp ứng 
nhu cầu cho thị trường Hà Nội (Hình 5). 
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(Nguồn: Kết quả nghiên cứu VNUA, 2015; VNUA và FAVRI, 2016). 
Hình 5. Đồ thị chủng loại giống mận xuất hiện tại chợ Long Biên, Hà Nội

Như vậy, việc đa dạng giống mận trồng của Trung 
Quốc không những giúp họ xuất khẩu với số lượng 
lớn, giá cả ổn định mà còn kéo dài thời gian cung 
cấp cho thị trường Hà Nội. Đây cũng chính là cơ hội 
cho sản phẩm mận của Việt Nam trong việc đa dạng 
giống mận trồng nhằm kéo dài thời vụ cung cấp sản 
phẩm mận cho thị trường.  

3.2.2. Những điểm yếu và thách thức đối với sản 
phẩm mận của huyện Mộc Châu

Điểm yếu: �ứ nhất, sự liên kết giữa nông dân 
và người thu gom còn chưa chặt chẽ. Giữa người 
nông dân và người thu gom hầu hết chưa có hợp 
đồng trong quá trình mua bán sản phẩm. �ứ hai, 

mận chủ yếu bán sản phẩm tươi, hiện nay chỉ có 
HTX 19/5 là đơn vị sơ chế, chế biến mận thành các 
sản phẩm như mận sấy khô, rượu mận. Tuy nhiên, 
sản lượng mận chế biến chiếm tỷ lệ không đáng kể 
so với sản lượng mận sản xuất ra của huyện. �ứ 
ba, giống mận trồng tại huyện Mộc Châu chưa đa 
dạng, thời gian thu hoạch ngắn và cuối cùng, việc 
xây dựng thương hiệu mận chưa được đầu tư nhiều 
và thường xuyên. 

Thách thức: Cạnh tranh từ các sản phẩm 
mận của Trung Quốc và có sự cạnh tranh trong 
sử dụng đất đai dùng cho các cây trồng khác tại 
huyện Mộc Châu.
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3.3. Đề xuất các giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát 
triển thị trường mận Mộc Châu 

3.3.1. Xây dựng kênh hàng mận chín chất lượng cao 
�ứ nhất, hỗ trợ thành lập tổ hợp tác/HTX phát 

triển sản xuất và tiêu thụ mận an toàn. Các hộ tham 
gia trong đơn vị phải có vườn mận được chăm sóc 
đúng theo các quy trình đã được hướng dẫn, sản 
phẩm mận không những đảm bảo điều kiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm mà còn phải đảm bảo chất 
lượng đặc trưng của sản phẩm mận Tam Hoa Mộc 
Châu; �ứ hai, hỗ trợ kết nối giữa người sản xuất 
mận với các cửa hàng, siêu thị tại thị trường Hà Nội 
hình thành kênh sản phẩm mận chín chất lượng 
cao; �ứ ba, hỗ trợ tổ hợp tác/HTX vận hành để 
đáp ứng nhu cầu của các nhà phân phối về cả số 
lượng và chất lượng. 

3.3.2. Tăng sản lượng sản phẩm mận xanh  
Qua nghiên cứu cho thấy, nhu cầu sản phẩm mận 

xanh của Trung Quốc là rất lớn. Tuy nhiên, có tới 
55.0% ý kiến của người thu gom cho rằng sản phẩm 
mận xanh Mộc Châu chưa đáp ứng được nhu cầu 
thị trường về mặt số lượng. Đây chính là cơ hội để 
người dân đầu tư nhằm tăng sản lượng mận xanh. 
Các biện pháp cụ thể như: �ứ nhất, sử dụng diện 
tích đất chất lượng kém, đất đồi núi cho trồng mận 
xanh; �ứ hai, tăng mật độ cây mận trên đơn vị diện 
tích đất trồng; �ứ ba, đối với những cây mận có 
chất lượng sản phẩm mận chín không ngon chuyển 
sang mục đích thu hoạch sản phẩm mận xanh.  

3.3.3. Đa dạng giống mận, kéo dài thời vụ thu 
hoạch cho sản phẩm mận chín

Việc đa dạng giống giúp kéo dài thời gian cung 
cấp sản phẩm mận chín cho thị trường, ổn định giá 
bán. Hiện nay, giống mận trồng chủ yếu tại huyện 
Mộc Châu là giống mận Tam Hoa, thời gian thu 
hoạch tập trung khoảng từ tháng 5 đến tháng 6 hàng 
năm. Vì vậy, để kéo dài thời gian thu hoạch mận đáp 
ứng yêu cầu thị trường thì cần thiết phải đa dạng 
giống mận trồng tại khu vực này. Trong thời gian 
tới cần phải có những đơn vị cung cấp giống mận 
vừa đảm bảo chất lượng, vừa đa dạng về chủng loại 
giống cho người sản xuất. Khi triển khai, không nên 
thực hiện trồng đại trà các loại giống mận mới mà 
trồng thí điểm một số loại giống tại nhiều khu vực 
khác nhau để tìm ra giống nào thích hợp với khu 
vực nào đó. Về lâu dài, cần thiết phải thay thế dần 
các vườn mận đã già cỗi, năng suất thấp. Để thực 

hiện được hoạt động này, cần có sự tham gia của các 
doanh nghiệp tư nhân trong việc phát triển giống, 
tìm giống mới, thay thế các cây già cỗi bằng cây mới.

3.3.4. Xây dựng quy trình canh tác mận phù hợp 
cho từng thị trường

Về quy trình sản xuất cho mận chín chất lượng cao: 
Kế thừa cách làm của Trạm Khuyến nông Mộc Châu 
với dự án ASODIA (tài trợ bởi Cộng hòa Pháp) để 
tài liệu hóa phương pháp thực hiện và từ đó nhân 
rộng ra cho các nhóm về kỹ thuật đốn tỉa cây già, trẻ 
hoá vườn mận.

Về quy trình sản xuất mận xanh: Hiện nay các 
nhà mua buôn của Trung Quốc chưa có yêu cầu cụ 
thể về chất lượng đối với sản phẩm mận xanh của 
Mộc Châu, vì thế sản xuất mận xanh sẽ không phải 
đầu tư vào kỹ thuật nhiều như mận chín mà chỉ áp 
dụng một số thay đổi để làm tăng sản lượng như 
tăng mật độ trồng, thay thế giống mận trồng.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
1. Giá bán buôn trung bình sản phẩm mận của 

Sơn La, Việt Nam thường cao hơn so với giá bán 
buôn mận từ Trung Quốc do có chất lượng ngon, 
tươi hơn. Các giống mận của Mộc Châu nói riêng, 
Sơn La nói chung còn đơn điệu, trong khi đó giống 
mận của Trung Quốc có tới 10 loại. Mùa vụ cung 
cấp mận của Trung Quốc kéo dài từ tháng 6 đến đầu 
tháng 10, đây là giai đoạn không có hoặc có ít sản 
phẩm mận của Sơn La, Việt Nam;

2. Đánh giá của những người thu gom mận tại 
Mộc Châu: Có tới 71,8% ý kiến của người thu gom 
sản phẩm mận chín, 55% ý kiến của người thu gom 
sản phẩm mận xanh cho rằng sản phẩm mận chưa 
đáp ứng cho thị trường về số lượng mận;

3. Bên cạnh những cơ hội, phát triển thị trường 
mận của huyện Mộc Châu cũng có những điểm yếu 
và thách thức như sự liên kết giữa nông dân và người 
thu gom là khá yếu, họ cũng là tác nhân dễ bị tổn 
thương khi thị trường có biến động mạnh; Xây dựng 
thương hiệu mận chưa được đầu tư thường xuyên và 
sơ chế, chế biến mận ở Mộc Châu còn ở quy mô nhỏ;

4. Trên cơ sở phân tích giá cả, tác nhân thu gom 
cũng như tham vấn nhu cầu của các tác nhân tham 
gia chuỗi giá trị mận Mộc Châu, nghiên cứu đã 
đề xuất các can thiệp cụ thể: (i) Xây dựng kênh 
hàng mận chất lượng cao cho sản phẩm mận chín;      
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(ii) Tăng sản lượng sản phẩm mận xanh; (iii) Đa 
dạng giống mận, kéo dài thời vụ và (iv) Xây dựng 
quy trình canh tác mận phù hợp cho từng thị trường.

4.2. Đề xuất
Đối với người sản xuất: Cải thiện chất lượng mận 

dựa trên sự áp dụng quy trình sản xuất mận an toàn, 
cải tiến cách thức thu hái cũng như thay thế cây mận 
già cỗi;

Đối với người thu gom: Tăng cường liên kết, 
thường xuyên chia sẻ thông tin với người sản xuất 
về nhu cầu thị trường sản phẩm mận;

Đối với chính quyền cấp huyện: Hỗ trợ tổ chức 
nông dân thành các nhóm ở thích; Xây dựng hệ 
thống thông tin thị trường hiệu quả;

Đối với chính quyền cấp tỉnh: Quy hoạch chiến 
lược phát triển cho vùng sản xuất mận phục vụ thị 
trường nội địa và thị trường nước ngoài; Xây dựng 
hệ thống chỉ dẫn địa lý đối với mận Mộc Châu và 
khuyến khích xây dựng các cơ sở sơ chế, chế biến 
mận, đa dạng hoá các sản phẩm từ mận.
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Market opportunities for plums of Moc Chau district, Son La province
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Nguyen �i Duong Nga, Tran �e Cuong and Tran Van Long
Abstract
�is study surveyed 42 ripe plum collectors and 22 unripe plum collectors in Moc Chau district; �e plum price was 
daily collected from 6 wholesalers in Long Bien market, Ha Noi and one stakeholder workshop was organized in Moc 
Chau district. Results of the study in 2015 pointed out that average wholesale price of plums derived from Moc Chau 
district was usually higher than that of plums imported from China in Hanoi market. 71.8% of ripe plum collectors 
and 55.0% of unripe plum collectors in Moc Chau thought that plums had not been able to meet the market demand. 
Plum season is from May to June in Moc Chau district, Son La while it lasts from June to the beginning of October 
in China. Plum varieties in Moc Chau district, Son La are mainly Tam Hoa plums and Com plums while there are 9 
di�erent types in China. Based on the market situation analysis, the study has proposed some speci�c interventions 
to promote market development for plums derived from Moc Chau district, Son La, which are (i) Developing a 
channel for high-quality ripe plums; (ii) Increasing unripe plum production; (iii) Diversifying plum varieties and 
extending plum seasonality; and (iv) Developing plum production protocols that are suitable for each market.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây lạc (Arachis hypogaea L.) là cây công nghiệp, 

cây thực phẩm ngắn ngày có giá trị kinh tế, giá trị 
dinh dưỡng cao. Với hàm lượng lipit từ 40-60%, 
protein 25-34%, lại chứa đến 8 xít amin không thay 
thế và nhiều loại vitamin khác nên lạc có khả năng 
cung cấp năng lượng rất lớn. Do đó, lạc được sử 
dụng như một nguồn thực phẩm quan trọng cho 
con người. Ngoài ra, lạc là nguồn nguyên liệu quan 
trọng trong nhiều ngành công nghiệp chế biến (dầu 
lạc, bơ thực vật, bánh kẹo...) và là nguồn cung cấp 
thức ăn rất cần thiết cho chăn nuôi (Đường Hồng 
Dật, 2007). Bên cạnh đó, do đặc điểm ở bộ rễ lạc có 
khả năng cộng sinh với vi khuẩn nốt sần Rhizobium 
vigna nên cây lạc có khả năng cải tạo đất rất tốt, 
sau mỗi vụ thu hoạch lạc có thể để lại trong đất từ 
70-100 kg N/ha. Vì vậy, lạc là cây trồng quan trọng 
trong cơ cấu luân, xen  canh cây trồng (Nguyễn Huy 
Hoàng và ctv.,2015). 

Hậu Lộc là một huyện đồng bằng ven biển của 
tỉnh �anh Hóa và là huyện có diện tích đất chuyên 
màu trồng lạc lớn nhất của tỉnh (Cục �ống kê tỉnh 
�anh Hóa, 2010). Tuy nhiên, năng suất lạc còn thấp 
so với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Có 
rất nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân cơ bản là 
sản xuất lạc tại địa phương chưa áp dụng các giống 
lạc mới có năng suất cao cùng với các biện pháp kỹ 
thuật canh tác hợp lý.

Nhằm bổ sung vào bộ giống lạc cho vùng đất 
chuyên màu của huyện Hậu Lộc các giống lạc mới, 
năng suất cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa 
tập trung đạt hiệu quả kinh tế cao, đã nghiên cứu 
tuyển chọn các giống lạc trong điều kiện vụ �u 
Đông 2015 và vụ Xuân 216. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu

5 giống lạc: L14 (đ/c), L19, L20, TK10 và L26 là 
các giống được chọn tạo bởi Trung tâm Nghiên cứu 
và phát triển Đậu đỗ, Viện Cây lương thực và Cây 
thực phẩm.
2.2. �ời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành tại xã Phú Lộc, huyện 
Hậu Lộc, tỉnh �anh Hóa trong vụ �u Đông 2015 
và vụ Xuân 2016.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Bố trí thí nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của 
giống lạc (QCVN 01-57: 2011/BNNPTNT) (Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, 2011). 

�í nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
đủ 4 lần nhắc lại, diện tích ô 10m2 (10 m x1,3 m ) 
(Nguyễn Huy Hoàng và ctv., 2014).

Vụ �u Đông gieo ngày 20/8/2015, Vụ Xuân gieo 
ngày 15/2/2016; 

Mật độ gieo: Vụ �u Đông: 30-35 cây/m2 (mặt 
luống), vụ Xuân: 35-40 cây/m2 tương ứng khoảng 
cách 30cm x 10cm x 1hạt/hốc.

Phân bón: 1 tấn phân HCVS + 40 N + 90 P2O5 + 
60 K2O + 500kg vôi bột. 

Cách bón: toàn bộ lượng phân bón và ½ lượng 
vôi bột được bón lót trước khi gieo hạt, ½ lượng vôi 
còn lại bón khi lạc ở giai đoạn đâm tia.
2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý thống kê trên máy vi tính bằng 
chương trình MS. Excel 2003 và STATISTIX 8.2 
(Nguyễn Huy Hoàng và ctv., 2014).

1 Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông
2 Trường Đại học Hồng Đức, �anh Hóa; 3 Sở Khoa học và Công nghệ  �anh Hóa

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LẠC THÍCH HỢP TRÊN ĐẤT 
CHUYÊN MÀU CỦA HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Huy Hoàng1, Trần �ị �u �ủy2, 
Lê Quốc �anh1, Hoàng Tuyển Phương1, Mai Trọng �iên3

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện trên 5 giống lạc L14, L19, L20, TK10 và L26 trong hai vụ: vụ �u Đông 2015 và vụ 

Xuân 2016 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh �anh Hoá. �í nghiệm được bố thí theo khối ngẫu nhiên đủ với 4 lần nhắc lại. 
Kết quả nghiên cứu đã xác định được giống  lạc L26 có nhiều ưu điểm so với các giống còn lại, cho năng suất cao 
nhất ở cả 2 vụ: �u Đông (29,1 tạ/ha) và vụ Xuân (43,2 tạ/ha); để bổ sung vào cơ cấu giống lạc trên đất chuyên màu 
của huyện Hậu Lộc, �anh Hóa.

Từ khóa: Giống lạc L26, năng suất cao, đất chuyên màu, Hậu Lộc


