CÔNG TY TNHH MTV
GIỐNG CÂY TRỒNG SỐ MỘT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01 /CV2021
V/v công nhận nguồn giống cây
trồng lâm nghiệp

Đồng Nai, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Căn cứ kết quả xây dựng nguồn giống và tiêu chuẩn quốc gia về nguồn giống cây trồng lâm
nghiệp, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và công nhận
nguồn giống sau đây:
Tên chủ nguồn giống
(tổ chức, cá nhân)
Địa chỉ
(Kèm số điện thoại/Fax/E-mail nếu có)
Loài cây
Keo lai hom dòng AH1
Keo lai hom dòng BV33

CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG CÂY TRỒNG
SỐ MỘT
Đường 7, tổ 5, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom,
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
1. Tên khoa học: Acacia auriculiformis mangium,
Acacia hybrid
2. Tên Việt Nam

Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống - Tỉnh: Đồng Nai Huyện: Trảng Bom Xã: Đồi 61,
thửa đất số 4; tờ bản đồ số 9

Các Thông tin chi tiết về nguồn giống đề nghị công nhận:
1. Năm trồng: tháng 8/2020
2. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi
cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính): Cây nuôi cấy mô
3. Sơ đồ bố trí cây trồng: (theo sơ đồ kèm theo)
1. Diện tích: 01ha
2. Chiều cao trung bình (m): 0.7m
3. Đường kính trung cổ rễ (cm): 0.6cm
4. Đường kính tán cây trung bình (m):0.4m
5. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện tại (số cây/ha): 0,4m x 0,6 m (41.600 cây/ha)

6. Tình hình ra hoa, kết quả (hạt):
7. Năng suất, chất lượng: 4,5 triệu hom/năm
8. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):
Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):
Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:
□ Vườn giống hữu tính
□ Vườn giống vô tính
□ Lâm phần tuyển chọn
□ Rừng giống chuyển hóa
□ Rừng giống trồng
□ Cây mẹ (cây trội
X

Vườn cây đầu dòng (vườn cung cấp hom)

Nơi nhận:
-

Tổ chức, cá nhân đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)

Như trên
Lưu VP

PHẠM THỊ PHẤN

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
------Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Đồng Nai, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

01/BC2021

BÁO CÁO
KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG CÂY TRỒNG SỐ
MỘT
Địa chỉ: Đường 7, tổ 5, khu phố 3, thị trấn Trảng bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.602.969, Fax: 0613.864.844, Email: giongcaytrongso1@gmail.com
2. Thông tin về nguồn giống:
+ Nguồn gốc: Cây keo lai dòng AH1 mua của công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền
Phong đã được công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp năm 2020 theo quyết định số
229/QĐ-SNNPTNT ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Sở Nông Nghiệp và PTNT.
Cây keo lai dòng BV33 mua của trung tâm thực nghiệm và chuyển giao giống cây rừng đã
được công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới theo quyết định số 1998/QĐ-BNN-KHCN
ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng: Cây con cấy mô dòng AH1: tháng 08/2020; Cây con cấy
mô dòng BV33: 12/2020
+ Nguồn vật liệu giống ban đầu: Cây con cấy mô
+ Sơ đồ bố trí nguồn giống: Có sơ đồ kèm theo
+ Diện tích trồng: 8.362,5m2
+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính cổ rễ 0.6cm, chiều cao bình quân 0.7m, đường kính
tán 0.4m
+ Mật độ trồng (Cự ly trồng): Thuần loài với mật độ trồng hàng cách hàng 0.35m, cây cách
cây 0.35m, mật độ trồng 1.225 cây/ha
+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.
+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc
- Xử lý thực bì: phát dọn cỏ, cây bụi gom gọn thành đống đốt có kiểm soát
- Làm đất: Bằng phương pháp cơ giới, cày toàn diện 2 lần, lần 1 cày 3 chảo, lần 2 cày 7 chải,
sau khi cày 15 ngày tiến hành cuốc hố

- Kích thước hố 25x25x25 cm, giăng dây cắm cọc định vụ hố trồng theo kích thước thiết kế.
Cuốc hố theo đúng quy cách, sau đó gạt lớp đất mặt xuống hố, phần đất lớp dưới để bên cạnh
miệng hố.
- Để tạo điều kiện cho cây giống phát triển tốt và cho hom khỏe mạnh, trước khi trồng bón lót
mỗi hố 0.5kg phân vi sinh và phân bò
- Trồng cây: Cây được vận chuyển đến lô, rải đến từng hố đã cuốc. Dùng dao nhỏ, sắc rạch
và gỡ bỏ bầu Polyetylen, đặt cây thẳng đứng giữa hố, dùng đất lấp kín cổ rễ dùng tay ấn nhẹ
xung quanh gốc. Tiến hành trồng cây vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, có thể chọn những
ngày có mưa hoặc nắng nhẹ và cần lưu ý để phòng tránh thời gian hạn. Rải cây đến đâu trồng
ngay đến đó, không rải cây để qua ngày.
- Trồng dặm: Sau khi trồng tiến hành kiểm tra thường xuyên nếu phát hiện cây chết tiến hành
trồng dặm như đối với trồng chính. Mật độ cây sống sau khi trồng đạt 95% trở lên, cây sinh
trưởng và phát triển tốt.
- Chăm sóc: Sau khi trồng 1 tháng, lúc này cỏ dại đã phát triển tiến hành chăm sóc lần 1, xạc
cỏ vun gốc cho cây, tưới nước bằng hệ thống bép phun tự động 2 lần/ngày; thường xuyên
kiểm tra tình hình sâu bệnh hại để xịt phòng trừ thường xuyên 15-20 ngày/lần
3. Kết luận và đề nghị:
Sau khi xây dựng cây đầu dòng, đối chiếu với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8760-1: 2017 về
tiêu chuẩn Giống cây Lâm Nghiệp-Vườn cây đầu dòng, đến nay vườn cây đầu dòng đã đạt
tiêu chuẩn để lấy hom. Vì vậy đơn vị kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét phê
duyệt, cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây đầu dòng, loài cây Keo lai cho đơn vị.

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VP

Tổ chức, cá nhân đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ PHẤN

